ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 20. septembra 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 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 14 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
Ospravedlnení: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Ing. Michael Angelov,
Milena Veresová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
Neskorší príchod ohlásil: Peter Hlavatý
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Belický
navrhol doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 6/7/2018 – Rekonštrukcia
a predĺženie Hospodárskej ulice (ústna prezentácia),
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 15/7/2018 – IC Holding, s.r.o.,
Bratislavská 29, 917 01 Trnava – 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,
- do časti H. Rôzne bod číslo H 1/7/2018 – Informácia o možnosti náhradného umiestnenia
mozaiky „Halleyho kométy“ v meste Šaľa
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom
sídle mesta:
Prezentácia: 14
Za:
14
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 6/7/2018 – Rekonštrukcia
a predĺženie Hospodárskej ulice (ústna prezentácia),
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 15/7/2018 – IC Holding, s.r.o.,
Bratislavská 29, 917 01 Trnava – 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,
- do časti H. Rôzne bod číslo H 1/7/2018 – Informácia o možnosti náhradného umiestnenia
mozaiky „Halleyho kométy“ v meste Šaľa,
Prezentácia: 14
Za:
14
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 1/7/2018
predkladá Eva Nagyová, kontrolórka mesta
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018 - materiál
číslo A 3/7/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
4. Prehľad činnosti samosprávy v období 2015 – 2018 - materiál číslo A 4/7/2018
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
5. Prezentácia riešenia nového cintorína na Diakovskej ulici - bod číslo A 5/7/2018 (ústna
prezentácia)
predkladá Ing. Arch. Imrich Pleidel
6. Rekonštrukcia a predĺženie Hospodárskej ulice (ústna prezentácia) - bod číslo
A 6/7/2018 (ústna prezentácia)
predkladá Matej Pulc
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania.
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C. Hospodárenie mesta
1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 1/7/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018 - materiál číslo
C 2/7/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 - materiál číslo C 3/7/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti
1. DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
2. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
3. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
4. Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou
k novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3
a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok
registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke
vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D
4/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Okruhlicu a manželku Evu
Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa - materiál číslo D 5/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M. R. Štefánika
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho, bytom M. R.
Štefánika 119/5, Šaľa - materiál číslo D 6/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa materiál číslo D 7/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou
komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Róberta Melega a spol. - materiál číslo D 8/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou
komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Pavla Behuna a spol. - materiál číslo D 9/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
10. Miloš Rehák, Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa
– prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva materiál číslo D 10/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
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11. Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele
číslo 3080/178 - materiál číslo D 11/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
12. Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu
pozemkov vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 12/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
13. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním
do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava –
Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa - materiál číslo
D 13/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie
vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 14/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
15. IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 01 Trnava – 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 15/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
1. Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela
„Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ
o ochrane osobných údajov“ - materiál číslo F 1/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
2. Zmluva o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na
Mestskom cintoríne v Šali“ - materiál číslo F 2/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
3. Zmluva o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu MŠ
Palárika na Družstevnej ulici v Šali“ - materiál číslo F 3/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
4. Zmluva o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale
na ul. Hornej 30 v Šali“ - materiál číslo F 4/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
5. Zmluva o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018
na zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie
virtuálneho dátového centra a pevného pripojenia na internet - materiál číslo
F 5/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
6. Kúpna zmluva o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou
protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASEVICE, a.s.,
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava - materiál číslo F 6/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
7. Kúpna zmluva č. 500/2018 (Z201828141_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálnotechnického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 7/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
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8. Zmluva o dielo č. 576/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“ materiál číslo F 8/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
9. Zmluva o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - materiál číslo F 9/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
10. Kúpna zmluva č. 575/2018 (Z201828412_Z) na dodanie tovarov v rámci projektu
„Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“ - materiál číslo F 10/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
11. Zmluva o dielo č. 558/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Zmena
systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“ - materiál číslo F 11/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
12. Zmluva o dielo č. 633/2018 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ - materiál číslo F 12/7/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
1. Informácia o možnosti náhradného umiestnenia mozaiky „Halleyho kométy“ v meste
Šaľa - bod číslo H 1/7/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
ČASŤ IV. UKONČENIE
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Ing. Tibor Baran
členovia: Ing. Peter Andráši, Róbert Tölgyesi
Hlasovanie:
Prezentácia: 13
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
2
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- zástupkyňa primátora mesta (ospravedlnená)
- predseda návrhovej komisie
- prednostka mestského úradu
- hlavná kontrolórka mesta (ospravedlnená)
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Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Miroslav Gera a Ing. Ivan Kováč.
Hlasovanie:
Prezentácia: 14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Určenie zapisovateliek
Za zapisovateľky 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie podala poslankyňa Ing. Gabriela Lacková.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Mgr. Július Morávek
- pred nejakým obdobím sme tu prerokovávali, alebo vyjadrovali sa k návrhu pomoci
občianskemu združeniu Monika, to znamená zariadenie pre seniorov, ktoré sídli v Dusle
a má svoje dve časti v Pereši a v Dusle; chcem sa spýtať, aký je stav pomoci, či mesto vie
tento rok, alebo aj budúci rok v rámci rozpočtu tomuto občianskemu združeniu pomôcť;
zisťoval som si stav, je tam približne celkove asi 50 – 55 klientov, z toho zo Šale 6 - 7 ľudí;
ten stav kolíše, ale toto je zhruba priemerný stav; potom by som sa vyjadril ešte aj pri
prioritách rozpočtu k tejto téme,
Mgr. Jozef Belický
- pokúsim sa zodpovedať túto otázku, lebo som absolvoval niekoľko rokovaní s manželmi
Šuvadovými, ktorí prevádzkujú toto zariadenie; náš pôvodný úmysel bol uzavrieť zmluvu
na poskytovanie týchto služieb, pretože v zmysle zákona máme povinnosť dofinancovať
činnosť takéhoto zariadenia; celý problém nastal v tom, že niet osoby na Slovensku, ktorá
by identifikovala, čo a má dofinancovať, čo sú oprávnené náklady takéhoto financovania,
oni predtým poberali rovnaké príjmy na svojich klientov, ako poberajú 24 hodinové
zariadenia, ako je Domov dôchodcov v Šali; to znamená, že 320 Eur poberali rovnako, ako
poberá Domov dôchodcov, ktorý má ovšem 24 hodinovú starostlivosť, oni mali len dennú
starostlivosť; problém, ktorý nastal spočíva v tom, že zakiaľ klient v našom zariadení si
uhrádza zo svojich peňazí medzi 350 – 400 Eur v závislosti od toho, aké služby poberá,
klient v tomto zariadení neuhrádzal takmer nič, sumu 10 Eur mesačne považujem za takmer
nič; oni nepotrebovali tie príspevky, nakoľko štát im hradil také príjmy, že to zariadenie
mohlo fungovať; štát znížil zásadne príjmy týchto organizácií, tým pádom povinnosť
dofinancovať padla na nás, ale dofinancovať oprávnené náklady po ročnom rokovaní
s ministerstvom ešte nie sú identifikované, čo to tvorí; my takéto zariadenia máme v Šali
dve, resp. našim občanom poskytujú služby v dvoch podobných zariadeniach; jedno je
v Dusle, kde podľa mojich informácií máme štyroch klientov, ale nech sú aj šiesti; v druhom
zariadení Viktória, ktoré je prevádzkované v komunále na poschodí máme tiež asi
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v priemere troch Šaľanov; oni od nás nikdy nežiadali žiadnu dotáciu preto, že poberajú
poplatky od týchto klientov; nastal problém, že koľko vlastne sú tie oprávnené náklady;
pôvodný návrh zariadenia bol 7 200 Eur na rok, poviem popravde, prišlo mi to celkom dosť
na štyroch klientov; vtedy sme dostali informáciu, že sú štyria možno, že teraz sú už šiesti,
prišlo mi to celkom dosť, tak sme sa museli pustiť do toho, že tak poďme do podstaty, aby
naozaj toto malo nejakú formu a my sme mohli ukázať, že máme záujem, lebo naozaj máme
záujem podporiť našich občanov, ktorí navštevujú takéto zariadenie; na druhej strane
nemôžeme uhrádzať niečo, na čo nie sme proste oprávnení z daní; vyriešili sme to nakoniec
tak, keďže nebralo záver žiadne rokovanie s nikým, vyriešili sme to tak, že darom sme
posunuli tejto organizácii 3 000 Eur; v tejto chvíli je jasné, že od budúceho roku budú platiť
klienti tohto zariadenia nejaké peniaze tak, ako klienti všetkých sociálnych zariadení, to už
som ja prebral s nimi, ale bude to až od budúceho roku; napriek tomu nevidím zákonný
dôvod a zákonné oprávnenie z našej strany hradiť tieto prostriedky; preto pri súčasnom
dnešnom návrhu východísk rozpočtu, ešte to nie je zapracované, ale určite budeme
navrhovať to, aby dotácie, ktoré poskytujeme na šport, na kultúru boli rozšírené o dotácie
na sociálne služby a poskytovali sme ich takýmto zariadeniam; potom sa vyhneme
problému, že koľko sú oprávnené náklady; jednoducho mestské zastupiteľstvo zváži, či na
takýto počet klientov na túto službu je nejaká suma primeraná, aby sme na to prispeli;
zákonný rámec na vyčíslenie nákladov doteraz neexistuje; toto budeme navrhovať nie len
vo vzťahu k týmto zariadeniam, ale môže byť aj iná situácia, že niekto na tie sociálne služby
proste ktoré poskytuje to potrebuje; podľa nás toto riešenie bude najčistejšie
a najprijateľnejšie pre všetky strany, lebo nevieme uzavrieť zmluvu, kde by sme nejako
systémovo platili za nejakú službu, nevieme to spraviť; ja by som bol za to, že ak to chceme
podporiť, podporme to formou dotácie, o ktorú si môžu takéto neziskovky požiadať
a rovnako, ako prispievame v športe, alebo v kultúre, kde o tom dáva odporučenie príslušná
komisia, tak tu sociálna komisia ak dá k tomu odporučenie, tak to bude prerokované
v mestskom zastupiteľstve a nejakú dotáciu môže takéto zariadenie dostať,
Mgr. Július Morávek
- podľa mojich informácií z konca minulého týždňa klienti platia, alebo budú platiť 6 Eur
denne za poskytované služby a ten rozdiel, ktorý tam momentálne vychádza
v ekonomických prepočtoch je približne 140 Eur na jednu osobu; v rozpočte som chcel
povedať presne to, čo si povedal teraz ty, či nie je možné (aj si odpovedal už) zaradiť do
dotačného systému príspevky tak, ako sú pre oblasť kultúry a športu, aby sme to rozšírili aj
o sociálnu oblasť, vypracovali určité kritériá, na základe ktorých bude možné tento
príspevok po odsúhlasení buď tebou podľa výšky, alebo podľa výšky v zastupiteľstve, aby
sa uspokojili aj tieto potreby občanov nášho mesta,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- o tejto problematike sme hovorili aj na sociálnej komisii; zo zákona, ktorý je o týchto
organizáciách, ktoré poskytujú tieto služby je tam napísané, že môžu žiadať v tom prípade
dotáciu, ak mesto požiada, aby sa umiestnili občania Šale v tejto neziskovke, alebo proste
organizácii sociálnej a bola im poskytnutá tá služba, ktorá to je, to sa musí dopredu pýtať;
čiže to nemôže byť, ako oni ex post prišli, že my sme mali toľko a toľko klientov a teraz
dajte nám nejaké peniaze; ja si myslím, že naozaj tu musí, aj keď nie je vyčíslené, koľko to
má byť na osobu, tu musí existovať nejaký zákon a aj existuje, že pokiaľ mesto požiada túto
organizáciu, aby boli umiestnení občania, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, tak jej
mesto môže poskytnúť určité financie, ale nemôže to byť ex post, že ja som to rok
prevádzkoval, ani som to nikomu neoznámil a zrazu zistíme, že chceme peniaze,
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Mgr. Július Morávek
- podľa §8 príslušného zákona klient si môže vybrať dodávateľa týchto sociálnych služieb;
tak isto sme mali tento problém s Arcidiecéznou charitou v Trnave, len toľko,
Mgr. Jozef Belický
- bohužiaľ, tento spor je mimo nás; v decembri sa štát rozhodol, že od januára im nebude
uhrádzať to, čo predtým poberali v plnej výške; bez bližšej špecifikácie určil občan
povinnosť, že dofinancujte oprávnené náklady, nikto do dnes nevie povedať, čo to je; oni
to urobili takou zmenou, že vlastne oni u tých klientov ani nemohli reagovať, tam už nebol
čas na to, aby mesto si žiadalo túto službu, alebo niečo podobné, rozprávame sa o veľmi
nešťastnom roku, lebo naozaj v decembri vyšiel predpis, ktorý od januára zrušil minulý
stav; oni s tým nie sú nadšení ani na tom ministerstve napriek tomu, že ako teraz nevedia,
čo s tým; faktom je, že podľa mňa najschodnejšie riešenie je to, ktoré som povedal; budú si
žiadať o dotácie a my im nejakú dotáciu vyčleníme,
MUDr. Jozef Grell
- to, čo povedal p. Morávek nesúvisí s tým, čo som ja povedal, pretože samozrejme každý si
môže vybrať zariadenie, ale mesto musí o tom vedieť, že ja Šaľan Miško Paľko si žiadam
tú a tú, aby o tom mesto vedelo, pretože nemôžem sa niekde prihlásiť a potom žiadať nejakú
dotáciu, to nemá logiku,

Ing. Róbert Andráši
- mám dve interpelácie, jedna ohľadom workout ihrísk, obrátila sa na mňa skupina občanov
s otázkou, či v najbližšej dobe v horizonte roka, dvoch, nechystá mesto podporiť výstavbu
ďalších workoutových ihrísk; vysvetlím prečo sa pýtam; zo sídlisk sa pomaly vytrácajú tzv.
železné preliezky z minulosti, ktoré môžeme považovať za predchodcov týchto ihrísk;
nahradili ich drevené domčeky, šmýkalky, pieskoviská a iné; v každom meste vznikajú
nové a nové detské ihriská; využívajú ich mamičky, väčšinou s deťmi od 6 – 8 rokov; trávia
tam veľa času, maminky sa pri tom rozprávajú, strážia svoje ratolesti; na tieto ihriská však
prichádzajú aj väčší, ktorí po všetkom lozia, skáču a veľakrát ich aj zničia; uznávam, že by
tam mali byť iba malé deti, ale kde sa majú hrať tie väčšie; keď niečo zničia, sú považovaní
za vandalov, keď nezničia, malé deti sa nevedia hrať a mamičky sa o ne boja; preto sa
pýtam, či mesto neuvažuje o tom, ako podporiť výstavbu ďalších podobných ihrísk, ako
napr. na Veči – v podobe workout, resp. či vyčleníme v návrhu rozpočtu nejaké peniaze,
aby sme s niečím podobným rátali, alebo keď sa na nás obrátia konkrétni ľudia, ako je ten
participatívny rozpočet, či sa dá ešte navýšiť o nejaké peniaze, aby sme im pomohli
zrealizovať tento zámer,
- ďalšia otázka, mohlo by sa mesto skontaktovať s Urbariátom a požiadať ich, aby ošetrili
stromy na brehu Váhu, orezali suché konáre, prípadne konáre, ktoré určí odborník, aby
nedal tieto stromy vyrúbať Urbariát; pýtam sa preto, lebo sa medzi verejnosťou šíri
informácia, že stromy na šalianskej pláži sa majú dať vyrúbať,
Mgr. Jozef Belický
- som veľmi rád týmto interpeláciám, ale nie každý podnet občana spĺňa podľa mňa kritériám
interpeláciám; neviem kto si už dal námahu zmapovať, ako sú využité workoutové ihriská,
ktoré tu v Šali sú; jedno je vo Veči a jedno je v Šali pri Bille; naozaj ak chceš pomôcť
k riešeniu tohto problému, vyčísli denný čas, koľkokrát tam niekto cvičí; ja chodím vo Veči
okolo toho ihriska možno 10 krát denne, celkom výnimočne tam vidím človeka, to hovorím
vážne; celodenne je to k dispozícii, sú konkrétne skupiny, ktoré tam chodia si zacvičiť
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a dosť; určite výstavbou ďalších desiatich workoutových ihrísk nevyriešime to, že niekto sa
správa ako chuligán na detskom ihrisku, toto nie je riešenie a to treba tomu človeku
vysvetliť; takto bude výsledok taký, že tu bolo riešenie, akurát nebolo schválené; toto nie
je riešenie, výstavba workoutového ihriska nie je riešenie; môžeme postaviť ďalšie, lebo
chystá sa napríklad v lesoparku, chystajú sa tam ihriská pre každú vekovú kategóriu, ale
výstavba ďalších desiatich workoutových ihrísk nevyrieši to, že niekto vandalsky sa správa
na detskom ihrisku, toto rozhodne nie,
požiadať Urbariát o to, aby nevytínal stromy síce môžeme, ale predsa takýto priestor má
svoj hospodársky plán, nejaký lesný, podľa ktorého sa oni riadia; čo im máme povedať, že
nedodržiavajte lesný hospodársky plán, lebo občan si myslí, že strom sa nemá vyťať? však
na toto existujú odborníci, ktorí toto zostavujú; určite to urobím, požiadam ich, aby
v maximálnej miere chránili stromy, ale je nemysliteľné, aby my sme zakázali výrub
stromu, ktorý je súčasťou nejakého hospodárskeho lesného plánu čo predpokladám, že
Urbariát musí mať, pretože keď sme si prenajímali lesopark, v tejto ploche oni lesného
hospodára mali, čiže majú aj na ostatné plochy; to je odborne spôsobilá osoba, ktorá o tom
rozhoduje, on nepotrebuje nás k svojmu rozhodnutiu; toto je také to „ako chceme dobre“,
len aj musí byť nejaký priestor na to, my tu priestor nemáme, ale z dobrej vôle urobíme to,
že požiadame, nech snažia čo najviac chrániť tú prírodu,

Mgr. Jozef Varsányi
- dnes sme sa zhodou okolností stretli s p. primátorom a boli sme sa pozrieť na nový mestský
úrad, musím vám povedať, že máte sa na čo tešiť, kde budete robiť; skutočne to vypadá
perfektne, pokiaľ to firma, ktorá to robí ukončí v termíne, tak dám dole klobúk tej firme,
o ktorej som nie vždy mal dobrú mienku, ale teraz vidím, odvádzajú perfektnú prácu,
Marek Molnár
- ja by som sa chcel spýtať, že kedy by asi bolo ohľadne toho participatívneho rozpočtu, že
kedy asi budú zverejnené hodnotenia, lebo sa ma už pýtajú, že podali to do apríla a stále
ešte nikto nie je upovedomení, či mu prešiel návrh, alebo mu neprešiel,
Ing. Gabriela Braníková
- čo prišli všetky tie žiadosti, bolo ich dosť vyše desať, patrili tam jedine dve také, ktoré sme
vyradili, ktoré sa netýkali toho participatívneho, toho celého zmyslu a podmienok na čom
je nastavený, ale je tam aj niečo na Bernolákovej škole tá lezecká stena, to si nemyslím, že
nespĺňa podmienky participatívneho, ale budeme sa snažiť vo všetkých prípadoch, ktoré
boli podané vyjsť v ústrety a vlastne vyhovieť im, ale možno nie priamo z toho rozpočtu,
ktorý je určený na participatívny rozpočet; je tam viacero oblastí, či je to výsadba stromov,
tak to budeme riešiť z údržby zelene, ale myslím si, že vyhovieme; jedno čo tam bolo,
umiestnenie dopravných značiek, nejakých tabúľ pred mestom, tak tie nebudeme riešiť,
lebo to je kompetencia v súvislosti s cestným zákonom, ale všetky ostatné asi áno; my sme
začali už realizovať aj to venčovisko pre psov,
Marek Molnár
- čiže aj to zakúpenie tej siete prešlo na Bernolákovú,
Ing. Gabriela Braníková
- nie, to neprešlo; všetko čo sa týka školských areálov, to nie; ten participatívny rozpočet je
určený na to, aby si občania vo svojom okolí v tých svojich sídliskách zveľaďovali, chceme
ich primäť k tomu, aby nejakou svojou prácou primäli k tomu zveľadeniu okolia,
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Marek Molnár
- aj keď je to pre šport občanov, to takisto nemôže prejsť?
Ing. Gabriela Braníková
- ale to si nemyslím, že spĺňa podmienky toho participatívneho; všetko, čo sa týka sídlisk
a okolia obydlia, tak to áno,
Marek Molnár
- približne termín zverejnenia neviete?
Ing. Gabriela Braníková
- ja som už zisťovala cenové ponuky na všetky tie veci, ktoré sú tam a termínovo je to len
o tom, že bolo dovolenkové obdobie a nemám spätnú väzbu ohľadom tých cien, takže
chceme to urobiť, aby to bolo čo najlacnejšie a najvýhodnejšie pre nás, ale myslí, že každý
bude spokojný,

RSDr. Peter Gomboš
- moju interpeláciu by som zameral na internetovú stránku nášho mesta a to konkrétne
rubriku „Opustili nás“; pri stretnutí s obyvateľmi v krátkej minulosti mnohým nedovoľuje
zdravotný stav ísť do mesta a radi by si prečítali v tejto rubrike mená tých, ktorí žiaľ odišli
z tohto sveta; vieme, že je zákon o ochrane osobných údajov, tento problém malo aj Slovo
Šaľanov, čiže zverejňovať sa môžu iba tie mená, ktorých pozostalí dali k tomu súhlas;
predsa by som nechal na zváženie, či je táto rubrika vôbec opodstatnená, či ju teda
nezrušíme, alebo tam dajme vysvetlenie, keď si občan na túto stránku ťukne, aby vedel ten
dôvod, ktorý v skutočnosti je, prečo sa tam tieto mená objavujú sporadicky,
resp. neobjavujú,
Mgr. Jozef Belický
- odpovieme písomne na túto interpeláciu.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2018
Predložila Eva Nagyová, kontrolórka mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa,
2. správu z kontroly dodržiavania smernice mesta Šaľa o poskytovaní jednorazových
dávok občanom v hmotnej núdzi,
B. berie na vedomie
1. správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa,
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2. správu z kontroly dodržiavania smernice mesta Šaľa o poskytovaní jednorazových
dávok občanom v hmotnej núdzi.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2018
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Róbert Andráši
- pochopil som, že v čom je teda problém a keďže je to takáto administratívna záležitosť,
nevieme to teda vyriešiť nejakým tým spôsobom, že zatiaľ by boli z toho druhého
zariadenia; problém je v tom, že je tam ešte jedno zariadenie pre detičky s postihnutím
a máme ešte ďalšie budovy, či by sa nedali niekam presunúť zatiaľ tieto detičky a tam by
zatiaľ boli, aby sme vedeli tieto jasle obnoviť; proste nejaký spôsob nájsť, aby sa nám
podarilo tieto jasle, ak sa to nedá, tak sa to nedá, ale či aj nad týmto sa uvažovalo,
Ing. Jana Nitrayová
- tak, ako máte písomné plnenie uznesenia, uvažovali sme aj o tejto forme, len je otázka,
vyčísliť investičné náklady; aj presun inej sociálnej služby do iného zariadenia, ktoré v tejto
chvíli nespĺňa všetky kritériá a podmienky a je tu aj p. riaditeľ OSS a on dobre vie, že
akonáhle je nejaké zariadenie, alebo služba sociálna, musí spĺňať z pohľadu hygieny
z pohľadu všetkých úprav; prináša to ďalšie finančné náklady a nápor na rozpočet;
zvažovali sme, že buď to teda premiestnime, alebo potom zvažovať a dostať do rozpočtu
aspoň časť vlastných zdrojov a možno hľadať iné zdroje a postupne rekonštruovať tie
detské jasle nie tak, ako sme boli projekčne, myslím teraz technicky pripravení, takto to
zatiaľ žiaľ je; nemáme žiadnu takú budovu, ktorá by bola tak pripravená, aby tie vyvolané
investície neboli také vysoké,
Mgr. Jozef Varsányi
- chcel by som sa opýtať ohľadne ukončenia prevádzky detských jasieľ; tento problém tu
máme od roku 2015, keď nám tu v mestskom zastupiteľstve navrhol p. riaditeľ zrušenie
jaslí; čakáme ako mesto na vyhlásenie výzvy; ako sme všetci vedeli, mala byť na koniec
a je určená na rekonštrukciu jaslí po tom, čo štát určí takúto nelogickú podmienku; štát nám
určil to, že nemôžeme mať dve jasle vedľa seba, krčma vedľa jaslí môže byť, ale jasle vedľa
jaslí nemôžu byť, tento štát mal byť asi niekde inde, tomuto vážne nerozumiem; dve
sociálne zariadenia nemôžu byť vedľa seba, preto sme odpísaní, nemôžeme žiadať peniaze,
ďakujeme pekne za takéto podmienky; zrejme ten priestor je určený pre niekoho iného;
musíme sa preto vykašľať na štát a pomaly investovať do jaslí z vlastných zdrojov ako
mesto; navrhujem preto, aby sa spracoval návrh na rekonštrukciu jaslí z vlastných zdrojov
po etapách, takže za tri roky by tá etapa bola ukončená,
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Ing. Jana Nitrayová
- keďže ste tu neboli, ja som práve na toto odpovedala p. poslancovi Andrášimu, že naozaj
máme dve možnosti; jedna hovorila o tom, že sme zvažovali presunúť tieto jasle kdesi do
iného zariadenia, ale to sú zase zvýšené náklady, alebo potom je tam možnosť čo ste aj vy
povedal, že musíme do rozpočtu postupne zapracovať finančné zdroje na to, aby sme tú
rekonštrukciu robili z vlastných prostriedkov a prípadne hľadali iné zdroje a nie zdroje
z Európskej únie, lebo v tejto chvíli zatiaľ nie sme oprávnení žiadatelia,
Mgr. Jozef Belický
- určite s tými jasľami bude treba niečo urobiť, pretože je jasné, že po tom, čo sme čakali 4
roky na to, kedy vyjde výzva, tak vyšla výzva pre niekoho úplne iného, nejako sa s tým
budeme musieť naozaj vysporiadať z vlastných zdrojov, však všetko ani nemôžeme zaplatiť
z európskych peňazí, takže určite áno,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- koľko je teraz detí v tých jasliach, keby sa tam rekonštruovalo, o koľko sa zvýši kapacita,
alebo len by to bolo lepšie vybavené a krajšie, kapacita sa nezvýši,
Ing. Jana Nitrayová
- súčasný stav je 5 detí a kapacita, alebo objekt je pre 14 detí, ale tým, že je to zastaralé,
potrebuje to modernizáciu, rekonštrukciu, ten záujem zo strany rodičov nie je,
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: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018 - materiál
číslo A 3/7/2018
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- ja som sa chcel spýtať, alebo upresniť si, ako sme hovorili na tej ekonomickej komisii, tá
zákazka na 72 tisíc či 73 tisíc Eur na údržbu miestnych komunikácií, tá zákazka je až som
dobre rozumel na 4 mesiace,
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Ing. Jana Nitrayová
- do konca roka,
Ing. Peter Andráši
- na 4 mesiace to je maximálna suma, alebo toľko sa im vyplatí,
Ing. Jana Nitrayová
- nie, to je rámcová zmluva na maximálnu sumu uskutočneného objemu možných stavebných
prác; môže to byť menej, ale maximum môže byť toľkoto, to je strop, ale môže to byť aj
menej,
Ing. Peter Andráši
- čiže keby si mesto vymyslelo to potrebujeme, to potrebujeme a oni by povedali hop, už ste
presiahli,
Ing. Jana Nitrayová
- už nie, preto to je rámcová,
Ing. Peter Andráši
- čiže my nemôžeme objednať viac služieb, ako povedzme keď sa to objaví,
Ing. Jana Nitrayová
- toto je zatiaľ vyobstarané, toto je predpokladaný objem prác a preto je to rámcová zmluva,
pretože keď je náš odhad pri oprave chodníkov že to je 20 štvorcov, ale keď sa to začne
odkrývať a bude to 25, tak sa to posunie niekde inde, preto sa uzatvorila a vyobstarala
rámcová zmluva, ktorá dáva mantinely, že potiaľto tento objem prác je maximum,
Ing. Peter Andráši
- a toto z nejakých historických čísiel tam vyšlo to číslo, že mesačne minieme cca
18 tisíc Eur na opravu chodníkov,
Ing. Jana Nitrayová
- je to zobrané z predchádzajúcich rokov a približne odhad objemu prác,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2018.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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4. Prehľad činnosti samosprávy v období 2015 – 2018 - materiál číslo A 4/7/2018
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Mgr. Jozef Belický
- poslednú správu o činnosti mesta sme predkladali pred dvomi rokmi; blížime sa ku koncu
volebného obdobia a tak sme pripravili materiál, ktorý nemá byť správou o činnosti, preto
sme to nazvali aj prehľad; nie je správou o činnosti v tom pravom slova zmysle, lebo
nepojednáva o všetkých detailoch, nevymenovávame akcie s finančným vyčíslením
a s dátumami, zmysel tohto materiálu je celkom iný; do tohto volebného obdobia sme
vstupovali každý s nejakými plánmi a nejakými cieľmi; tie moje plány a ciele sa v zásade
nepriečili, nekrižovali s tými Vašimi; väčšina z Vás vie, že tie činnosti, ktoré sme tu začali,
boli pre mesto potrebné a ja chcem povedať, že posunuli sme obrovské projekty v tomto
meste; pohli sme s tým, čo sa zdalo, že sa nedá pohnúť; získali sme neskutočne veľký objem
finančných prostriedkov z cudzích zdrojov, prostriedkov, ktoré nemusíme vrátiť a podporili
rozvoj nášho mesta, lebo drvivá väčšina z nich je určená do rozvoja; na poslednej strane
máte súhrn 8,7 milióna nenávratných zdrojov, ktoré sme zazmluvnili v tomto volebnom
období spolu so 6,5 miliónmi, ktoré sú zazmluvnené zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov a ktoré nebudeme splácať, teda budú ich splácať budúci nájomníci čo je 15 miliónov
Eur čo tvorí jeden ročný rozpočet tohto mesta za 4 roky; pohli sme s absolútne kľúčovými
a strategickými vecami v tomto meste, lebo už si možno mnohí nepamätáte, že prvých 5
zastupiteľstiev sa odohrávalo v tieni a hrozbe vracania finančných prostriedkov za
rozostavaný dom dôchodcov; takže to bola séria rozhodnutí, rokovaní, jednaní a hľadaní
riešení preto, aby sme domov dôchodcov dokončili dnes, tretím rokom v ňom našli domov
80-ti ľudia, niektorí nás už aj opustili, už sú tam nový a 92 čakateľov máme na listine, ktorí
čakajú na umiestnenie v tomto domove; prijali sme ľudí nie len zo Šale, ale aj z okolia,
pomáhame okolitým obciam s tými prípadmi, s ktorými si naozaj nevedia rady a potrebujú
umiestniť týchto ľudí; toto bola jedna zo strategických vecí, ktorá sa odohrala v tomto
meste; nemuseli sme vrátiť ani korunu a získali sme zariadenie, podarilo sa nám pohnúť
s obchvatom, čo je kľúčový moment pre toto mesto, pretože podľa posledného sčítania,
ktoré už máme k dispozícii v rámci generelu, alebo teda prípravy dopravného generelu
mesta Šaľa je jasné, že 27 tisíc vozidiel denne prejde cez most; toto je neprijateľné do
budúcnosti a po rokoch čakania, pretože už v roku 1962 pri spustení Dusla Šaľa územný
plán pojednával tom, že sa bude budovať obchvat, vtedy ešte tá južná trasa; v 74. roku
nedovolili stavať ľuďom vo Veči na konci Bernolákovej v domnení, že obchvat je blízko
a že nezahltia stavebnými pozemkami ten priestor tak, aby zostal ako územná rezerva;
na začiatku roka 2000, keď Slovenská správa ciest konečne prišla s projektovou
dokumentáciou pre územné rozhodnutie a vyberala sa trasa, menili sa veci v pevnej viere,
že je to za dverami, sa neudialo vôbec nič; takmer 60. rokov čakáme na výstavbu 30 z toho
veľmi intenzívne; podarilo sa nám to pohnúť tak, že štát vyčlenil prostriedky, čo je
signálom, že jednoducho táto investícia bola zaradená medzi strategické plány; verím tomu,
že teraz, keď je ukončené územné konanie a je už ukončené vydanie stavebného povolenia,
bude trvať niekoľko mesiacov, s tým pôjde výber dodávateľa a som presvedčený, že
v budúcom volebnom období, ak sa nedočkáme konca realizácie, tak určite sa dočkáme
toho, že obchvat sa bude stavať; posledné byty v tomto meste boli odovzdané v roku 2003;
bol to bytový dom, ktorý je na Hlavnej ulici, teda na Diakovskej ceste oproti cintorínu, pri
čerpacej stanici G&G, odvtedy sme hospodárili len s bytovým fondom, ktorý nám zostal,
ktorý sa stále zmenšoval, pretože neustále sa byty predávali do súkromného vlastníctva;
sme na chvoste Európskej únie v počte nájomných bytov celkovo ako Slovensko a v rámci
Slovenska ešte naše mesto zaostávalo, jednoducho nestavalo sa; ak chceme hovoriť o tom,
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že podporujeme život v tomto meste, to aby tu ľudia žili, aby sa cítili dobre, bez nájomných
bytov do budúcnosti sa jednoducho nezaobídeme; tieto momenty považujem za také
absolútne kľúčové a potom to, že sme prišli v nejakom časovom momente o zdravotníctvo,
o všetky služby, ktoré nám boli poskytované, boli postupne osekávané, najskôr cez
nemocnicu, polikliniku, pohotovostné služby, lekárne, jednoducho všetko; teraz sa nám darí
aj s pomocou samozrejme iných, pretože nám to nepatrí, ale snažíme sa podporovať rozvoj
polikliniky, ktorú VÚC podporilo aj finančne, aj organizačne, znovu vznikla poliklinika
a patrí im za to jednoznačne vďaka, ale my sme sa celý čas snažili, komunikovali sme,
hľadali sme riešenia pre to, aby to išlo čo najľahšie; do budúcnosti nás čaká ešte možno
výzva čo s nemocnicou, čo s tou budovou, pretože je niekde v centre mesta a ak sa s ňou
v krátkom čase niečo neudeje, tak bude musieť byť asanovaná o tom niet pochybností; toto
sú tie najväčšie projekty, s ktorými sa podarilo pohnúť a pri ktorých ste boli; zmena
atmosféry, ktorá tu nastala od začiatku volebného obdobia, to je to, čo umožnilo vôbec
snívať o tom, že aj zrealizujeme svoje volebné plány; ani primátor bez zastupiteľstva, ani
zastupiteľstvo bez primátora sa nedokážu zaobísť; systém obecného zriadenia, ktorý na
Slovensku funguje je nastavený tak, že tieto dva orgány samosprávy síce môžu fungovať
samostatne, ale výsledky môžu docieľovať len spoločne; toto je to, čo sa nám podarilo a za
čo Vám mám byť vďačný nie len ja, ale myslím si, že všetci obyvatelia mesta, že od začiatku
napriek tomu, že sme prišli z rôznych miest, že sme sa tu stretli nepoviem, že po prvý krát,
pretože všetci pochádzame odtiaľto, ale sme sa stretli aj s rôznymi názormi, tak tie
strategické ciele a to, čo je dôležité pre mesto nás držalo spolu; bez Vás, ako bez mestského
zastupiteľstva, bez Vašich rozhodnutí, ani jeden z týchto plánov by sa tu nebol uskutočnil;
toto je to, čo si myslím, že je dôležité povedať a čo bolo, čo stálo nad tým, keď sme začali
pripravovať tento materiál, on má slúžiť k tomu, aby ste mali súpis aktivít a súpis úspechov,
ktoré máte prezentovať svojim voličom, pretože prečítať si neustálu kritiku úplne
chronickú, šírenie beznádeje a ľudskej hlúposti na sociálnych sieťach je jedna vec a reálne
skutky a branie zodpovednosti za rozhodnutia, ktoré tu padli a niektoré boli veľmi ťažké, je
úplne iná vec; verím tomu, že každý občan porozumie, že Vašou zásluhou sa toto mesto
posunulo na inú úroveň, že dnes máme rozpracovaných toľko projektov, že bude trvať
ďalšie dva roky, kým ich vôbec dokončíme, že máme zazmluvnené diela, ktoré sa v tomto
roku nezačnú, nie že neskončia, ani nezačnú; máme podané projekty, kde čakáme na
rozhodnutia, ktoré sa možno udejú za tri roky, že nech dopadne mestské zastupiteľstvo
budúce akokoľvek, nezačne na zelenej lúke a nehnevajte sa na mňa, nezačne tak, ako sme
začali my, sme mali rozpracované dva projekty; jeden bol centrálna mestská zóna
parkovisko a jeden bol rozostavaný domov dôchodcov, nič iné ani v projektovej podobe;
dnes sú spracované projekty a plány na dlhé obdobie dopredu; staviame cyklotrasu, ktorej
druhou etapou má byť predstaničný priestor, čo významne môže ovplyvniť toto mesto
spojenia medzi týmito dvomi, je to len v podobe projektovej dokumentácie, ktorá sa teraz
bude spracúvať; možno za rok získame na to financovanie a na ďalší rok začneme
realizáciu, možno že za ďalšie tri, ja neviem, ale faktom je, že toto sú významné míľniky v
rozvoji mesta v tom, že chceme tu udržať ľudí, že chceme zastaviť prepad obyvateľstva,
ktorý je aj v tomto materiály zrejmý, že naši obyvatelia museli odísť za bývaním do obcí
okolitých, do iných miest a za prácou bohužiaľ aj do zahraničia; podarilo sa nám
stabilizovať finančne toto mesto tak, že napriek týmto obrovským investíciám, ktoré tu sa
dejú, dnes dlhová zaťaženosť mesta je nižšia ako v čase, keď sme začali a to nie len vo
vzťahu k rozpočtu, lebo toto je často používané ako argument, ale aj v absolútnych číslach;
dlhujeme menej peňazí, než sme dlhovali na začiatku; nehovoriac o tom, že tieto peniaze
majú menšiu hodnotu, než mali na začiatku; verím tomu, že ešte máme priestor na to, aby
sme aj v budúcnosti uskutočnili významné investície, ktoré sú tu treba, pretože nie všetko
sa podarilo, nie všetko sme dokázali aj fyzicky urobiť, aj finančne, aj organizačne, určite
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potrebujeme lepšie cesty a chodníky, toto je neodškriepiteľný fakt napriek tomu, že sme
rekonštruovali a opravovali, tu musí nastať zásadná zmena, je treba zásadne zlepšiť čistotu
a verejné priestranstvá v našom meste, ich údržbu, ich obnovu, aby sme sa nemuseli
donekonečna dívať na vychodené chodníky v trávnikoch a na trávniky, ktoré sa už len tak
nazývajú, pretože s trávou to už nemá nič spoločné, jednoducho urobiť veci, aby sme mali
trošku príjemnejšie bývanie; teraz ide projekt polopodzemných kontajnerov, ktorý môže
významne čistote mesta napomôcť, pretože malo by prestať konečne to chronické
rozfúkavanie smetí z 1 100 litrových nádob a malo by sa to samo zlepšiť ako dôsledok tohto
projektu, ale nebude to stačiť, bude treba vyčleniť ďalšie prostriedky na to, aby sme sa
starali o verejné priestranstvá, aby sme ich kvalitne mohli udržiavať; máme ďalšie plány
a projekty, je tu zanedbaný priestor pre šport relax a oddych, ktorý nazývame bývalým
kúpaliskom, je tam ľadová plocha, ktorú sa síce snažíme obnoviť, ale určite to nebude
štadión v tejto chvíli; s týmto všetkým treba ešte pohnúť a ešte to domyslieť a nájsť
investorov a nájsť spôsob, ako tieto priestory oživiť, potom toto mesto bude tam, kde sa
nachádzalo pred mnohými rokmi a bude patriť medzi významné mestá tohto regiónu; ešte
raz poviem, že jeden bez druhého by sme sa neboli zaobišli a netreba sa za Vaše zásluhy
hanbiť, netreba používať prílišnú skromnosť a povedať, že ono sa to udialo aj mimo mňa,
neudialo; aj primátor Galanty má určite veľa dobrých plánov a ani jeden z nich sa
neuskutočnil preto, lebo proti nemu stojí 19 poslancov z 19 členného zastupiteľstva;
hovorím to preto, lebo my sme tu už zažili v Šali takéto obdobie a nehovorím to len ako
primátor, ale aj ako Šaľan; nič pozitívne z toho nebolo, konflikt ešte nikomu nepomohol
a ja som vďačný za to, že ste našli dostatok síl na to, aby sme si znovu a znovu sadli
k jednému stolu a porozmýšľali o tom, ako problémy vyriešime; máme pripravenú
prezentáciu, ktorá Vám pripomenie niektoré tie momenty z rôznych oblastí, nezmestilo sa
tam všetko, ale snažili sme sa aspoň niečo z toho, aby sme si pripomenuli aj to, čo sa už
dávno zabudlo, že bolo v tomto volebnom období; chcem sa ešte raz poďakovať Vám
všetkým za to, že ste boli pri tom a podporovali tieto zámery, oni nie sú pre mňa, ani pre
Vás, sú pre všetkých Šaľanov, im to všetko slúži a ja som na to hrdý, že som pri tom mohol
byť s Vami,
Tibor Baran
- ďakujem za prezentáciu a predtým, než otvorím diskusiu, viem, že trochu poruším rokovací
poriadok, ale sám za seba ďakujem a dúfa, že som bol v tom spolku veľkom, ktorý
podporoval všetky tieto snahy a dovolím si ešte jednu poznámku, ja poviem za seba, že
treba poďakovať aj celému administratívnemu aparátu mestského úradu, ktorý v drvivej
väčšine pripravil také kvalitné materiály, že potom to rozhodovanie bolo trošku
jednoduchšie,
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- myslím si, že to poviem v mene všetkých, za 4 roky sa toto mesto v značnej miere zmenilo,
zmenilo tvár, zmenila sa nálada ľudí, začína prevládať pozitívne myslenie, to keď človek
prejde a rozpráva sa s ľuďmi, nie je to jednoduché, nie je to samozrejmé dosiahnuť tento
stav; doslova sa zmenila tvár mesta, tu boli prezentované mnohé aktivity, ktoré mesto
urobilo, mnohé samozrejme do takej krátkej prezentácie nevojde; p. Baran spomínal
mestský úrad a ja chcem poďakovať prednostke mestského úradu, ale aj ostatným
zamestnancom, pretože podstatne sa skvalitnila komunikácia s Vami, otázka odborností,
znalostí dominovala jednoznačne, je to moja skúsenosť a určite väčšiny aj z nás, určite boli
trecie plochy, pretože to je pozitívne, pretože nemusíme mať na veci rovnaký názor,
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nemusíme mať rovnaké riešenia, ale celkový výsledok je vysoko pozitívny; bola tu
spomínaná otázka kultúry, mesto má schválenú koncepciu rozvoja kultúry 14 – 18, ja to
poviem do budúceho funkčného obdobia, usilujme sa o to, aby sme dokončili infraštruktúru
tohto mesta, pretože v porovnaní s okolitými mestami, ale aj obcami, stále absentuje nejaké
múzeum regionálneho, alebo miestneho charakteru; ja poviem, mne toto pripomína, keď
spomínam túto históriu ako lukostreľba, čím viacej dokážem tetivu natiahnuť dozadu, čiže
čím lepšie a podrobnejšie poznám svoju históriu, tým ďalej a presnejšie mi ten šíp doletí do
budúcnosti; ja si vysoko vážim, včera na komisii kultúry sme to mali, že vrátime sa aj k tým
Šaľanom, ktorí počas prvej a druhej svetovej vojny zomreli; že 11. novembra s vedením
mesta, alebo podnet vychádza odtiaľ, uskutočniť deň vojnových veteránov, alebo deň
červených makov, alebo deň prímeria, ako sa nazýva vo svete rôzne, čiže mnohé podujatia,
ktoré rozširujú diapazón toho, čo je v tomto meste pozitívne a ďakujem primátorovi mesta,
napriek tomu, že už viem, že budeš aj na ďalšie funkčné obdobie, pretože nemáš
protikandidáta, ale bez tvojej iniciatívy, schopnosti a danosti ísť za vecami by to tak nebolo;
postaviť 150 nájomných bytov, urobiť veľké investičné akcie, je náročné a viem o čom
hovorím, tak ti blahoželám a ďakujem, že 4 roky si to mesto viedol tak, že dnes všetci
môžeme byť spokojní aspoň na 99%,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie
prehľad činnosti samosprávy za obdobie 2015 – 2018.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
5. Prezentácia riešenia nového cintorína na Diakovskej ulici - bod číslo A 5/7/2018 (ústna
prezentácia)
Predložil Ing. Arch. Imrich Pleidel
Ing. Arch. Imrich Pleidel
- ak by som mohol nadviazať ešte na prezentáciu p. primátora, nedá mi to, lebo v spolupráci
s mestom som si uvedomil, že fungujeme od čias, ešte keď bol p. primátor Morávek na
základe konkurzu na prelome rokov 2000/2001, stal som sa externým mestským
architektom a tá spolupráca začala myslím veľmi intenzívne aj v tom, že možno aj na
doplnenie tých informácií čo hovoril p. primátor, že jedna z prvých vecí bolo obstaranie
generelu dopravy mesta, čo bolo v roku 2001 ak si dobre pamätám a veľmi dynamicky
a koncepčne bolo prijaté rozhodnutie o obstaraní nového územného plánu mesta, ako bolo
spomínané, to považujem za veľmi kľúčový fakt, že z územného plánu mesta v roku 1994,
čo bol prvý porevolučný plán vypadol obchvat; ešte v tom bývalom socialistickom sa
nachádzal, ale tam boli iné limity a iné komplikácie a ten nový územný plán paradoxne
vlastne nepočítal s obchvatom a na základe generelu bola táto myšlienka znovu
prinavrátená a pomerne rýchlo na dané obdobie od roku 2001 do roku 2004 bol
vypracovaný a schválený nový územný plán mesta Šaľa a nový územný plán centrálnej
mestskej zóny, ktorý dovtedy mesto Šaľa nemala; toto považujem za veľmi svetlé okamihy
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v príprave rozvoja mesta; to boli základné kamene a musím veľmi kvitovať aj spoluprácu
s vedením potom ďalším primátorom Baranom a prednostom Belickým v tom čase, kde sa
tieto veci podarili veľmi rýchlo realizovať; čo je úplne unikátne by som povedal aj
z hľadiska Slovenska, ktorý príklad zvyknem používať na rôznych vystúpeniach,
konferenciách a pod. o územnom plánovaní za krátke obdobie od roku 2001 do roku 2006
kde na základe územného plánu centrálnej mestskej zóny sa podarilo urobiť preloženie
komunikácie Feketeházyho tým prepychom, vieme cez koľko parciel to išlo, aké to bolo
úsilie, ale z papiera dostať do realizácie cestu, ktorá funguje do dnes za také krátke obdobie
považujem naozaj za skvelý počin; podarilo sa odľahčiť centrum mesta, tú priesečnú
štvorramennú križovatku, ktorú si ešte pamätáme, nevieme si to už dnes možno ani
predstaviť, že ako to mesto bolo rozrezané atď.; ďalej, čo je podľa mňa ohromne pozitívne
je, že tá Šaľa síce samozrejme získaním kombinátu Dusla veľmi získala na rozvoji, na
investíciách na počte obyvateľov; zároveň došlo k drastickej dezurbanizácií celého mesta
a toto sa v poslednom období naopak darí celkom dobre možno lokálne ale postupne zapĺňa
niektoré tie deravé miesta na tvári mesta, či je to Kráľovská, či je to nám. Dubčeka
s bývalým mexikoplacom, ďalšie lokality, ktoré získavajú charakter mesta; nebolo
spomenuté, že čo sa dotýka môjho nástupu do pozície predsedu Slovenskej komory
architektov, kde teda sa usilujeme celoslovensky propagovať súťaže návrhov na dosiahnutie
kvalitných riešení a samozrejme veľmi logicky prirodzene som oslovil aj mesto Šaľa, aby
takúto súťaž na nejakú vybranú tému vyhlásilo mesto a nevšimol som si, či bola prezentácia,
ale považujem to za veľmi dobrý krok, že bola vypísaná Urbanisticko-architektonická súťaž
návrhov na športovo rekreačnú zónu mesta a obnovenie revitalizácie bazénov aj so
športovou halou; mesto získalo veľmi kvalitný urbanisticko-architektonický návrh, tak
verím, že sa aj toto podarí dostať do života a v rámci toho by som povedal takého
koncepčného a nadčasového uvažovania s dlhodobým horizontom dopredu aj na základe
oboch územných plánov vidím, a musím to aj ako Šaľan kvitovať, že sa postupne realizujú
tie veci, ktoré by mesto dobehli neskôr, či je to už obchvat atď., jedným z takých príkladov
je samozrejme aj cintorín, kde teda ešte istým spôsobom máme nejakú časovú rezervu
v areáli existujúceho cintorína, ale táto situácia by mohla mesto dobehnúť, preto sme
pripravili aj túto štúdiu; v územnom pláne sú vyznačené dve lokality, jedna je predlažením
Murgašovej, tam boli problémy s vysporiadaním pozemkov, tak sa pristúpilo k ďalšej
lokalite, kde po dohode s cirkvou bolo možné pristúpiť k riešeniu a k tomuto by som Vás
veľmi rád oboznámil; ja osobne by som chcel poďakovať predchádzajúcemu aj súčasnému
vedeniu mesta v tom, ako uvažuje koncepčne a perspektívne, to považujem za veľmi
podstatné, aby sa veci nediali len náhodne, ale aby mali nejakú koncepciu,
v krátkosti by som Vás oboznámil s lokalitou, poprosím Vás o ukážku širších vzťahov
(spustené prezentácia), je to vlastne za železnicou a za tou vlečkou, ktorá vedie do tých
bývalých priemyselných areálov, je to asi 6,5 hektárové územie, ktoré dnes už je
v územnom pláne mesta vyznačené pre cintorín; podrobnejšie vidíte obrázok na
ortofotomape, kde teda je návrh na vytvorenie predpolí a cintorína, v tej pravej časti pri
príchode, kde sú uvažované parkoviská, vľavo dole v predpolí je polyfunkčná budova, kde
by boli služby ako kvetinárstvo, pohrebné služby, kamenárstvo a pod. aj čas prevádzky pre
budúci cintorín; to je ten zalomený objekt vľavo dole, čiže ten by mohol mať; do cintorína
je hlavný nástup peši takou alejou spomienkovou v osi nástupu pre peších a pod tým dole
je hospodársky vstup pre údržbu vlastnou bránou; celý cintorín je navrhnutý tak, aby hlavné
zberné komunikácie umožňovali prejazd mechanizmov a postupne nižšími a nižšími
kategóriami uličiek sme sa dostávali až k vlastným hrobovým miestam; snažili sme sa
ponechať maximum zelene, alebo dostať maximum zelene do riešenia, ako vidíte, tá zelená
farba sú všetko plochy so sadovníckymi úpravami krajinárskymi, pričom sme sa snažili ich
koncentrovať tak, aby nedochádzalo k tomu neželanému efektu, ktorý je momentálne
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v súčasnom cintoríne; jednak poškodzovania hrobových miest koreňovými systémami, ale
aj trusom vtákov a podobne, čiže sú to také jednotlivé parčíky, oddychové miesta medzi
hrobmi, hrobovými miestami, ktoré budú môcť byť využívané aj na nejaký oddych,
posedenie, spomienku na zomrelých a pod.; aby som to čo najviac zostručnil, už som
spomínal, že v tom nástupe je umiestnený dom smútku, ktorý pozostáva z obradnej siene
a z príslušenstva a z bočného administratívno-technického traktu; ďalej máme v tom
parčíku, ktorý smeruje ďalej na severozápad, umiestnené kolumbáriá, to sú múriky na
osádzanie schránok s urnami pre rodiny a zároveň to kolumbárium, ktoré je vo svete dosť
už trendom ako využívať pri cintorínoch, nie len klasické pochovávanie do zeme, ale aj
uloženie do schránky; takisto tam máme rozptylovú lúčku, to je ten ovál vľavo a k tomu
slúžia aj spomienkové steny, kde je možné umiestňovať mená tých, ktorí boli rozptýlení na
tej lúčke, prípadne umožňujú sa aj nové spôsoby pochovávania do tzv. ekologických urien,
ktoré sa rozptýlia v podloží atď.; tie hustejšie miesta, keď zoberieme nejaký detail, sú
jednak hrobové miesta urnový háj a takisto aj detské hrobové miesta; (na ďalších
fotografiách z prezentácie opísal náhľady na cintorín zhora, na dom smútku a pod.); išli sme
aj do detailu návrhu hrobových miest, alebo obruby hrobových miest tak, aby bola
zabezpečená geometrická disciplína pri osadzovaní jednotlivých buď jednoduchých,
jednohrobovýh alebo dvojhrobových miest, aby teda to pokračovanie a napĺňanie tej
štruktúry medzi chodníkmi bolo možné kontinuálne; predpokladáme, že by sa mohli tieto
obruby vyrábať ako polo prefabrikáty mestom, alebo zmluvnou organizáciou, ktoré by si
potom záujemcovia kupovali a osádzali na to miesto; tým by sa zachovala tá pravidelnosť
tej štruktúry tak, aby sa čo najracionálnejšie využila plocha, ktorá je a nekolidovala
s komunikáciami; ešte by som doplnil informáciu, že toto, čo vidíte, je naozaj ďaleký
cieľový stav, ktorý si z nás nepredpokladám niekto zažije, lebo pri predpoklade taký, ako
je dnes a nárastu počtu obyvateľov, samozrejme treba uvažovať aj s tým počtom zomrelých,
ktorých v Šali býva okolo stovky, sú súčasne, tak tá kapacita je minimálne na 80 rokov, ale
s tým využívaním pochovávania aj na existujúci cintorín, aj do existujúcich hrobových
miest, príp. do hrobov po uplynutí určitých dôb tlenia podľa zákona o pohrebníctve, tá doba
sa môže dokonca až zdvojnásobiť; takže ak s takýmto výhľadom pracujeme pre mesto
predpokladám, že v prvej etape by sa urobilo predpolie, tá úprava pre dom smútku, alebo
pozícia a prvý sektor s hrobovými miestami, takže aspoň v takejto stručnej extraktnej forme
som si dovolil Vám predstaviť ten zámer; myslím si, že ak bude mesto v ďalšom volebnom
období na tom pracovať, že bude zase istým spôsobom rozšírená kvalita aj takýchto
záležitostí, ktoré samozrejme k mestu patria, ak sa dočkáme obchvatu, príp. 3. etapy pešej
zóny možno raz, ktorá si tiež pýta na riešenie, tak by som to videl ako také 3 momenty,
ktoré by mesto zase posunuli ďalej,
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- ja už 12 alebo 15 rokov bojujem, aby sa tu tento cintorín uskutočnil, lebo 8 rokov tu boli
hluché uši, čo nepočúvali na toto; je to perfektné, samozrejme ja tam nebudem, ja mám
svoje miesto už určené, ale sa mi to páči a je to perfektná práca,
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6. Rekonštrukcia a predĺženie Hospodárskej ulice - bod číslo A 6/7/2018 (ústna
prezentácia)
Predložil Matej Pulc
Matej Pulc
- prišiel som odprezentovať projekt, ku ktorému som sa dostal tým spôsobom, že sme mali
záujem zrealizovať nejakú lokalitu, ktorá je priamo nadväzujúca, alebo odbočka
z Hospodárskej ulice na pozemkoch p. Egriovej; v zásade počas toho procesu došlo k tomu,
že keď sme žiadali o územné rozhodnutie, vyplynulo z toho potreba napojenia celého tohto
riešeného územia na Hospodársku ulicu a nejaké ďalšie komplikácie, ktoré vo finále
znamenajú to, že sme sa v rámci rokovaní s mestom a so stavebným úradom dohodli na
tom, že budeme riešiť celú tú Hospodársku ulicu aj s výhľadovým predložením
a s možnosťou potencionálneho napojenia na obchvat; poprosil by som spustiť prezentáciu,
keby to náhodou nebolo niekomu známe (prvý slide), je to za pumpou G&G (Extrabenz)
táto lokalita na Veči, na druhom slide je zakreslený súčasný stav tej lokality; vidíme, že tam
sú už existujúce výstavby, ktoré sú skolaudované napriek tomu, že nemali priame pripojenie
na cestu; v rámci nejakých komunikačných kanálov sa majitelia tých domov dožadujú
pripojenia na cestu, očakávalo sa, že to bude niekto riešiť; po predbežnej dohode s mestom,
sme ochotní my riešiť toto pripojenie a vyriešiť celú tú ulicu aj s cestou; preto je to na
mestskom zastupiteľstve, lebo potrebujeme nadobudnúť právny vzťah k tým pozemkom,
ktoré sú pod cestou tak, aby sme mohli získať všetky platné povolenia a zrealizovať to
nejakým spôsobom; je to riešené aj s predložením vlastne, vysypaná cesta končí na konci
výstavby, ďalej sú už pozemky vhodné na stavanie, čiže môže sa to riešiť aj v širšom
kontexte, malo by sa to predĺžiť vo všetkých tých všeobecne známych projektoch je tam aj
plánované napojenie na obchvat, to bude otázka budúcnosti, do akej miery je to vhodné, my
sme projekt rozdelili do dvoch fáz; to územie, ktoré bolo zobrazené na začiatku je pre nás
dôležité vyriešiť tú fázu jedna, ktorá vlastne napojí aj existujúcu výstavbu a napojí aj
lokalitu, ktorú my chceme riešiť; v tomto smere v zásade je tam jeden jediný problém, ale
ten sa netýka tej fázy jedna pripojenia existujúcich pozemkov a našej lokality, je tam jeden
pozemok, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, máme to doriešené do stavu,
že by sa to malo dať zrealizovať, nejakým spôsobom zameniť a následne si vieme riešiť náš
podnikateľský zámer v tejto časti, tam sa jedná o 22 pozemkov, 22 domov a mestu to vyrieši
existujúce výstavby na normálnu komunikáciu, zníženie prašnosti atď.; od vás potrebujeme
toľko, že dostaneme právny vzťah k tomu pozemku, budeme vedieť vyriešiť územné
rozhodnutie, stavebné povolenie, postaviť tú cestu, postaviť preložiť siete, lebo tam tie siete
sa budú preložovať až po tú pumpu tak, aby zvládali nejakú potencionálnu kapacitu toho
územia v budúcnosti a skôr by som počkal na Vaše otázky, lebo je to jednoduché, nemám
čo k tomu viacej povedať,
Mgr. Jozef Belický
- k tomuto bodu nie je uznesenie, lebo my sme mali informáciu, čo vlastne sa chystá v tomto
priestore, je tu záujem o to, aby sa mesto podieľalo, alebo spolufinancovalo tú prístupovú
komunikáciu; v jednej časti tejto prístupovej komunikácie my máme vysporiadané
pozemky, tzn. že patria mestu Šaľa a myslím si, že je aj dlhodobá diskusia o tom, že
Hospodárska ulica si zaslúži riadnu cestu až vlastne po tú časť, ktorá je teraz dokončená,
nás priviedli k tomu, že v zásade nie sme proti, sme za to, aby sme tú cestu vybudovali
spoločne, ale samozrejme, že investor príde ešte s konkrétnym návrhom, ktorý pôjde do
zastupiteľstva, až sa vyjasní aj aké sú náklady, aké výmery sa majú budovať atď.; toto bola
len orientačná informácia k tomu, čo sa v tomto priestore chystá tak, aby ste boli dostatočne
informovaní,
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Matej Pulc
- p. primátora by som len doplnil, záujem o spoluúčasť mesta je len v tej fáze jedna, kde
existuje už súčasná zástavba a mala by sa týkať iba úrovne vozovky, tzn. toho, čo mesto
potrebuje,
Mgr. Jozef Belický
- čiže nebudeme sa podieľať na inžinierskych sieťach, ale na vozovke tak, aby sme umožnili
tým, ktorí tam už bývajú, aby sme im umožnili dôstojné komunikácie, aby sme sa mohli
normálne prepravovať a nie v blate, ktoré tam je teraz,
Diskusia k predloženému materiálu nebola.

G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Peter Hollý
Vážený p. primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, na úvod by som sa Vám rád predstavil,
volám sa Peter Hollý, som rodák zo Šale, žijem tu 35 rokov, s mojou manželkou a dvomi deťmi.
Mladšia dcéra štvorročná a 11 ročný syn, ktorý sa minulý rok začal venovať hádzanej o čom by
som rád aj v tejto chvíli hovoril. Som rád, že má takých skvelých trénerov, ako je Katka
Dubajová a Zolo Bergendi, ktorí sa im venujú na úkor svojho času. Môj syn vlani začínal vo
vekovej kategórii prípraviek, teraz je vo veku mladších žiakov. V krátkosti Vám poviem ako
deti v minulom roku trénovali, čo bolo 2x do týždňa ako prípravkár na ZŠ J. Murgaša
v telocvični a 1 x v hale vo Veči. Do mestskej športovej haly v Šali sa ako prípravkár dostal len
tesne na konci sezóny v rámci prípravy na turnaj v Stupave a Otvorené majstrovská Slovenska.
Práve tu sa mali chlapci a aj tréneri príležitosť konfrontovať so svojimi rovesníkmi z iných
klubov. Na jar sa ešte zúčastnili medzinárodného turnaja v Prahe.
Vzhľadom na to v akých podmienkach chlapci trénovali, obstáli na týchto turnajoch so cťou.
Ale ak chcú pomýšľať na úspechy v pravom slova zmysle, čo by sme boli ako rodičia radi, je
nutné im trošku zlepšiť podmienky trénovania v mestskej športovej hale. O to, ako sa využíva
tá hala, resp. akým spôsobom je prideľovaná som sa začal zaoberať tento rok niekedy v apríli,
kedy sme začali komunikovať telefonicky aj e-mailom, s prednostkou MsÚ Ing. Nitrayovou.
Táto komunikácia spočívala hlavne v tom, že sme hľadali nejaký konsenzus vo viacerých
tréningových hodinách v rámci mestskej haly, kde v rámci toho, kde už tá sezóna končila, tak
sme dostali prísľub, že sa to v budúcej sezóne, čiže tejto 2018/2019, zmení a tých tréningových
jednotiek dostanú chlapci viac. Bohužiaľ, nepodarilo sa to, to je aj dôvodom môjho vystúpenia
v mene rodičov, kde jediná informácia po tom, ako bol zverejnený rozpis bolo, že p. Boltenkov
by sa so mnou rád zoznámil, že on to nevie ináč rozpísať, proste tých tréningov je také
požadované množstvo, ktoré tá hala nie je schopná poňať vzhľadom na množstvo družstiev.
Nakoľko som sa neprišiel na toto zasadnutie sťažovať, ale prišiel som sem ako rodič, ktorý
hľadá cestu pre vytvorenie dobrých podmienok pre športovanie nielen svojho dieťaťa, ale
všetkých detí, ktoré športovať chcú, to, o čom sme chceli hovoriť a diskutovať sme prišli
povedať sem a prišli sme Vás pani poslankyne a páni poslanci požiadať o podporu a pomoc
v našom úsilí. Ako mnohí viete, v meste máme dva hádzanárske športové kluby – HKM Šaľa
pre mužskú hádzanú a HK Slovan Duslo Šaľa pre ženskú hádzanú. V oboch kluboch sa okrem
seniorských kategórií venujú aj mládeži a som presvedčený, že v oboch kluboch majú rovnako
veľký záujem o vytvorenie čo najlepších podmienok pre svojich zverencov. Vieme aj to, že
máme v meste len jednu mestskú športovú halu a verím, že by sa uživili aj dve alebo dokonca
tri haly. Ale realita je, že mesto má len jednu.
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Syna mám žiaka, je v kategórii mladší žiak, preto sa tu teraz chcem venovať len žiackym
kategóriám. V stručnosti na oboznámenie uvediem, že v rámci žiackych kategórií má HKM
Šaľa na sezóne 2018/2019 vybudované 4 chlapčenské družstvá – starších žiakov, mladších
žiakov, prípravka A a prípravka B. HK Slovan Duslo Šaľa má 5 dievčenských družstiev –
staršie žiačky A, staršie žiačky B, mladšie žiačky, prípravka A a prípravka B.
Reálne využiteľných tréningových hodín pre žiacke kategórie, to znamená reálne po ukončení
vyučovania detí (čo je najskôr o 13-tej-1. stupeň, resp. 14-tej hodine – 2. stupeň) je k dispozícii
10 hodín týždenne v mestskej hale. Z toho chlapci mali vo vlaňajšej sezóne doteraz 2 hodiny
a dievčatá 8 hodín. Tento týždeň bol upravený harmonogram na 2,5 hod. pre chlapcov a 7,5
hod. pre dievčatá. Je to evidentný nepomer a radi by sme, aby sa tréningové hodiny zadelili
rovnomerne a podľa nás aj spravodlivejšie pre všetky deti.
Minulý týždeň sme o to požiadali spoločným listom trénerov a rodičov aj pána primátora aj
s konkrétnym návrhom, aby chlapci mali pridané 2 tréningové hodiny, čím by bol pomer hodín
4:6 z tých 10 hodín, čo sa už približuje k pomeru družstiev 4:5. Namiesto 2 hodín bola pridaná
0,5 hod. pre chlapcov.
Chcem opäť zopakovať a zdôrazniť, že pre naše deti - našich chlapcov nechceme od mesta
lepšie podmienky ako pre dievčatá. Chceme len od mesta pre všetky deti vytvoriť rovnaké
podmienky, či už sú to dievčatá alebo chlapci, pozerajme na ne spoločne len ako na deti, nie
ako na súperov z dvoch klubov.
Viem, že ja nemôžem podávať návrhy na hlasovanie v tomto mestskom zastupiteľstve, ale
verím, že som niekoho z Vás oslovil a že sa stotožní s týmto naším úsilím a naším návrhom
a predloží ho ako svoj poslanecký návrh.
Navrhujeme nasledovné znenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
predložené požiadavky trénerov chlapčenských žiackych družstiev HKM Šaľa a zástupcov
rodičov chlapcov v žiackych družstvách HKM Šaľa na zvýšenie počtu tréningových hodín
v mestskej športovej hale pre žiacke družstvá HKM Šaľa,
B. žiada
v termíne do 30.09.2018 zabezpečiť spracovanie harmonogramu reálne využiteľných
tréningových hodín v mestskej športovej hale pre žiacke družstvá dievčat HK Slovan Duslo
Šaľa (staršie žiačky, mladšie žiačky, prípravka) a žiacke družstvá chlapcov HKM Šaľa
(starší žiaci, mladší žiaci, prípravka) tak, aby pomer počtu reálne využiteľných
tréningových hodín žiackych družstiev oboch športových klubov bol v rovnakom pomere
s počtom žiackych družstiev oboch športových klubov, s plnením priebežne počas celej
sezóny.
Ešte by Vám pár slov chcela povedať aj naša trénerka, Katka Dubajová. Tento návrh berte
prosím ako spoločný návrh trénerov aj rodičov chlapcov.
Ak máte na mňa nejaké otázky rád zodpoviem, Ďakujem Vám zatiaľ za pozornosť a verím, že
nás podporíte.
Diskusia:
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh
- naozaj, ako tu bolo povedané, deti musia chodiť do tej školy a kedy už pripadajú do úvahy
tie hodiny, tie reálne využiteľné, tak by bolo dobré, aby sa striedali medzi chlapcami
a dievčatami a tie nevýhodné hodiny nemali až v takej veľkej miere len chlapci, preto sa
stotožňujem s týmto návrhom a rád by som ho dal ako poslanecký návrh na uznesenie,
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Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
predložené požiadavky trénerov chlapčenských žiackych družstiev HKM Šaľa a zástupcov
rodičov chlapcov v žiackych družstvách HKM Šaľa na zvýšenie počtu tréningových hodín
v mestskej športovej hale pre žiacke družstvá HKM Šaľa,
B. žiada
v termíne do 30.09.2018 zabezpečiť spracovanie harmonogramu reálne využiteľných
tréningových hodín v mestskej športovej hale pre žiacke družstvá dievčat HK Slovan Duslo
Šaľa (staršie žiačky, mladšie žiačky, prípravka) a žiacke družstvá chlapcov HKM Šaľa
(starší žiaci, mladší žiaci, prípravka) tak, aby pomer počtu reálne využiteľných
tréningových hodín žiackych družstiev oboch športových klubov bol v rovnakom pomere
s počtom žiackych družstiev oboch športových klubov, s plnením priebežne počas celej
sezóny.
Ing. Peter Andráši
- ja by som sa chcel spýtať na záver toho diskusného príspevku p. Hollého zaznelo, že je to
rodičia za chlapcov, trénerka za chlapcov, teda predpokladám, že rodičia a tréneri dámskeho
a dievčenského dorastu, žiačok a prípravky sú apriori proti, tam ste nenašli žiadnu odozvu,
keď to tu asi leží tu a my by sme mali o tom rozhodovať; tam en block sú dva znepriatelené
tábory v tom klube, to je prvá otázka,
- druhá otázka, ako laikovi, možno poviem úplnú hlúposť, vo Veči hala, nie je možné ju na
také odľahčenie použiť, nie som znalý veci, tak sa pýtam; lebo v podstate teraz budeme
rozhodovať nejakým direktívnym spôsobom, mali by sme zrovnoprávniť podľa tohto aj keď
na pol hodinové čítanie to je pre mňa ťažké, zrovnoprávniť hodiny chlapcom a dievčatám
a mala by vyjsť nejaká direktíva z mestského zastupiteľstva, čo neviem či nenarobí zlú krv
medzi rodičmi a trénermi, aj keď je to asi nepodstatné v tejto chvíli, len my máme
rozhodovať možno o veciach, v ktorých nie sme znalí, ale tí rodičia tam k sebe nenašli
žiadnu cestu,
Mgr. Jozef Belický
- toto nie je vec rodičov, kluby medzi sebou sa mali dohodnúť, k dohode nedochádza, lebo
každý chce viac, než vôbec tá hala umožňuje, okrem iného uvádzame informáciu, že na
školách trénujú hádzanárky, neviem či aj chlapci, ale hádzanárky trénujú na všetkých
školách v telocvičniach zadarmo (verejnosť upozornila, že aj chlapci trénujú zadarmo), čiže
môžu využívať všetky telocvične bezodplatne; nie je to bezodplatne, pretože my tie hodiny
platíme školám, pretože školy sú samostatné právne subjekty a podľa výsledkov kontroly
musí byť zaplatené nájomné, takže my refundujeme náklady za hádzanárky, hádzanárov, aj
za futbalistov, ako za tri najväčšie športy v tomto meste refundujeme jednotlivým
základným školám; okrem toho naša informácia, ja hovorím o informácii, lebo žiadnu inú
nemám je taká, že síce je pravda, že KHM deklaruje, že má všetky tieto mužstvá, ale faktom
je, že hádzanársky klub žien združuje 138 športovcov, ktorí úhrnne majú 14,5 hodiny
týždenne; hádzanársky klub mužov má 48 športovcov, ktorí majú úhrnne 6,45 hodiny
týždenne; nehovorím o deťoch a prípravkách, ale celkovo o klube, toľkoto majú
k dispozícii; v tomto pomere sa zdá, že je to v poriadku, po diskusiách aj s klubom hádzanej,
nakoniec bola tam jedna tréningová jednotka, lebo pred chvíľou som dosť nešťastne
povedal, že jedna hodina, ale jedna hodina sa nepovažuje za jednu tréningovú jednotku;
bola jedna tréningová jednotka v čase, v ktorom to vyhovuje, lebo tu ide ešte aj o čas, kedy
to je a tak, aby deti stihli školu atď., myslím, že to je od 15:15 do 16:30, bola pridaná, toto
je už zavedené riadne v rozpise, ktorý máme k dispozícii, bola pridaná, zobraná dievčatám
a pridaná chlapcom; neviem čo je možné urobiť, či je možné toto rozdeliť presne tak, ako
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to tu bolo prezentované, lebo ten klub má nejaký počet hráčov a tomu sa tiež musíme
prispôsobovať, nie len tomu, koľko je vytvorených družstiev a jednoducho prijať to tak, že
síce sú vytvorené družstvá, ale ja neviem; včera bola aktualizovaná vaša stránka HKM Šaľa,
kde každopádne neviem prečo sú uvedené rovnaké fotografie rôznych družstvách, že či to
hrajú tí istí žiaci, alebo sú rôzny, pretože starších aj mladších žiakov máte to isté družstvo,
akurát s tým istým nápisom, hovorím o tom, čo je na vašej stránke zo včerajšej aktualizácie;
čiže hovoriť o tom, že tu existuje reálne možno taký počet družstiev, ako tu bolo
prezentované, jednoducho to tak nemusí byť; ja nie som v tom úplne doma, lebo ja
nechodím sledovať, že ktoré družstvo má koľko členov, ale vychádzam z toho, koľko je
registrovaných členov; podľa našich informácií 138 majú ženy a majú 14,5 hodiny a 48
majú muži a majú 6,45 hodiny, už takto to nevyznie tak nepriaznivo pre tých mužov; okrem
toho prípravkári podľa mňa ako nie je nevyhnutné, aby trénovali výlučne v hale, však
samozrejme, že snažíme sa im vytvoriť priestory v telocvični, to nie je na dohode rodičov,
my sme prenajali halu a vyšli sme v ústrety naozaj veľmi významne hádzanárskemu klubu
mužov tak, aby sa dostali do nejakých férových podmienok; ale hala je len jedna a počet
tréningových hodín, ktoré sú žiadané, je trojnásobok, jednoducho musíme nájsť nejaký
kompromis z každej strany; zatiaľ čo viem, tak sa podarilo to navýšiť aspoň o tú jednu
tréningovú jednotku od 15:15 do 16:30; každopádne je to v tom rozpise, ja som si to prečítal
tam a tam sa to asi nedostalo napriek nesúhlasu obidvoch,
Ing. Peter Andráši
- za seba poviem, možno to pre rodičov a zástupcov toho mužského pokolenia hádzanej
v Šali je to určite urgentné, možno keby sme dostali viac času a nie takto, tak možno by sa
nad tým vedelo zamyslieť viac poslancov; ja som v tom tiež tak isto, mne keď sa povie 2,5
hodiny 3,5 hodiny na druhej strane asi ťažko by som aj spájal, že tí majú toľko hodín, tí
majú toľko hodín, pretože rovnocenné vekové kategórie, či je v mužstve 7 alebo 15 alebo
18 detí asi trénujú to isté; nemôžu povedať že vy ste siedmi tak budete trénovať len na
ľavom krídle dneska a polovicu času; možno keby sme mali viac času, alebo keby sa ešte
raz skúsili na tom dohodnúť, by to bolo asi ideálnejšie, ako to takto lámať cez koleno,
z môjho pohľadu, ale možno sa mýlim naozaj, len pre mňa to je rýchle; opýtal som sa aj na
tú halu, či tam nie je, možno sú nejaké prekážky, prečo nemôžu ísť niektoré z tých väčších
žiackych, možno je to vzdialené, možno je naozaj viac zo Šale, neviem, ale takto by som
nebol určite rád, ten ktorí povie, od zajtra budete mať 3 hodiny a vy budete mať o 3 hodiny
menej a myslím si, že to by sa malo nájsť v pokojnejšej atmosfére ako takto; ospravedlňte
ma, že Vám tieto moje slová nevyhovujú, ale takto to nejak cítim; zaväzovať uznesením
mestského zastupiteľstva takto striktne na prvý krát, neviem, som za to, aby určite možno
teda keď budem mať viac informácií to zastupiteľstvo by možno ten tréningový program
„sférovel“, ale teraz to striktne musíte od teraz robiť takto a takto, je to trochu v tejto chvíli
pre mňa násilné, ale možno sa mýlim,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- plne sa stotožňujem s tým, čo povedal. p Andráši, bohužiaľ tento problém sa dostal na
fórum, kolegovia prepáčte, ja poviem za seba, kde tomu väčšina ľudí pravdepodobne
nerozumie a buď tu dôjde k nejakým riešeniam na profesionálnej úrovni tých, čo tomu
rozumejú, alebo tento problém potom nemá riešenie; určite teraz zaviazať kluby, možno
dva vrátane tých mladších ročníkov nejakým uznesením mestského zastupiteľstva, to by
bolo najnešťastnejšie riešenie,
Mgr. Jozef Belický
- veľmi pravdepodobne by sme tu nabudúce privítali zástupcov rodičov dievčat,
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RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka
- je tu problém mladých ľudí, ktorí chcú a skoro by som povedal, že nemôžu; je to pozitívny
problém, ale ako to tu dneska začalo, niekto tu vystúpil, oznámil, že niekto iný vystúpi a dá
poslanecký návrh, ten niekto iný vystúpil a dal poslanecký návrh a potom tu nastala zvada;
nerozumiem tomu celkom ako poslanec, lebo chcem sa prihlásiť teda a chcem stlačiť to
tlačidlo objektívne, aby sa veci pohli ďalej, aby tu bol určitý pokoj, lebo ten veľký nebude,
aby sme aj my poslanci k tomu prispeli; teraz mi to pripadá, že hodíme poslancom nôž na
krk a nech oni tento náš problém, ktorý teda je v tej športovej hale, nech to oni vyriešia;
určite chcem stlačiť tlačítko tak, aby to vyhovovalo všetkým, ale tento spôsob, ktorý tu
pokračuje, žiaľ neveští nič také, aby tých poslancov koľko tu je stlačením tlačítka všetkým
vyšli v ústrety; mám za to, že tu mali predbehnúť už nejaké diskusie a nejaké návrhy z tých
diskusií, aby sme sa my poslanci vedeli k tomu postaviť tak, ako sa máme; zatiaľ to tak
pokračuje, že z toho nič dobrého zatiaľ nevyzerá; viem, že teraz bude vystupovať
p. trénerka, možno nám niečo osvetlí, aby sme my boli kľudnejší, aby sme sa vedeli správne
rozhodnúť,
Miroslav Gera
- ja by som práve nesúhlasil s p. kolegami kvôli tomu, že vieme aká bola situácia, že najprv
Vás navštívili, na meste žiadali rodičia, aby ste to riešili, viackrát to bolo riešené listom,
p. primátorom a nič nebolo doriešené; nesúhlasím s kolegami, že teraz to nebudeme riešiť,
ja práveže súhlasím s návrhom rodičov, lebo doteraz to vedenie mesta neriešilo, tak sa to
musí týmto spôsobom riešiť, bohužiaľ nič iné v tom nevidím, nie v zlom; snažím sa
nejakým spôsobom podporiť a vyriešiť túto situáciu a chcel by som aj p. Boltenkova
vyzvať, aby nám to nejakým spôsobom vysvetlil, ako sa to celé riešilo, nech to tu povie,
nech aj nejaká diskusia prebehne v tomto prípade,
Katarína Dubajová
Vážený pán primátor, mestské zastupiteľstvo, tým, ktorí ma nepoznajú sa rada predstavím, som
Katarína Dubajová, niekoľko sezón som odohrala hádzanú s drese HK Slovan Duslo Šaľa,
s mnohými z Vás sa poznám osobne. Momentálne som ešte stále aj aktívnou hráčkou, hrám za
Sereď. Tu v Šali už druhú sezónu trénujem aj so Zolim Bergendim chlapcov – žiacke kategórie
HKM Šaľa. Nech to tu zbytočne nerozvíjam, chcem prejsť k tomu harmonogramu, ktorý máte
všetci pred sebou. My sme už v máji boli za p. primátorom, kde sme žiadali aspoň jednu
tréningovú jednotku, lebo fakt tí chlapci, prídeme na zápas a nevedia behať, lebo furt sme na
jednej polovičke a zrazu majú odohrať trhák a my všetci stojíme v obrane, lebo nie sme
zvyknutí na to, aby sme bežali dopredu. Išli sme teda s tým, že prosíme aspoň o jednu
tréningovú jednotku hlavne pre tých starších žiakov, ktorí ďalší rok idú už zase do dorastencov,
tam sa im už nemôžu venovať takýmto veciam, tam tie deti už musia byť pripravené. V auguste
som sa p. Boltenkova pýtala, či je už nejaké riešenie, že nie, všetko zostáva tak, ako je, rodičom
to tiež nedalo pokoja, tak sme napísali ďalší list, na ktorý som dnes dostala odpoveď. Je tam
písané, že sme mali nejaké stretnutie kde sme sa dohodli, neviem s kým to stretnutie bolo, so
mnou nebolo, s rodičmi tiež nebolo. K tomu harmonogramu, na začiatku septembra vznikol
taký jeden problém, zle napísal p. Boltenkov štvrtok na tom harmonograme (vysvetlila na
harmonograme zle napísané časy), ale počas hodiny to bolo žiaľ inak. Ozvala sa ženská zložka,
že oni nemôžu mať vtedy, že to tak proste nejde a tam sa vlastne jedná o tú istú kategóriu, lebo
ženy majú staršie žiačky aj A aj B, to je tá istá veková kategória a tých dievčat bolo 9. Nemôžem
mať predsa chlapcov od 8 rokov do 14 rokov. U chlapcov je rok veľký rozdiel, tí malí brzdili
tých veľkých, tí veľkí boli nervózni, tieto veci sa jednoducho nedali riešiť. Nám naozaj stačila
tá jedna hodina od 15:15 do 16:30 a myslím si, že tým pádom by bol ten problém vyriešený.
Staršie žiačky B by sa presunul na piatok na staršie žiačky A a s tým by problém zhasol, lenže
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to tak nebolo. Ohľadom tých počtov fotiek, tam nie sú všetky tie deti, p. primátor mal pravdu,
že tie niektoré deti sa tam opakujú, ale ja som nefotila ďalšie deti, čo mám na ZŠ Murgaša 20
detí, idem na Krátku tam mám ďalších 20 detí, mám to aj ja nafotiť a dať tam ten počet? Do
toho počtu sa aj my dostaneme a ten počet bude pomaly úmerný ženskej zložke, lebo takisto to
má aj ženská zložka.
Mgr. Jozef Belický
- len pre upresnenie, celý problém spočíva v hodine vo štvrtok HKM žiaci a staršie žiačky,
že to majú spolu, predtým to mali samostatne v tomto,
Katarína Dubajová
- áno (osobne vysvetlila podľa harmonogramu p. primátorovi),
Mgr. Jozef Belický
- čiže tento harmonogram bol ten, čo vyhovoval,
Katarína Dubajová
- nie, lebo to sme spojené, to na základe dohody so Stankou Kostkovou, že predsa je úmerné,
keď tie dievčatá sú tak isto staré, ako naši chlapci, že radšej budú mať spolu tréningy, sem
tam si urobíme nejaký modelovaný tréning, vzniknú tam tie trháky, ale aj tak keď si pozriete
ten harmonogram, naši starší žiaci nemajú ani jednu tréningovú jednotku samostatne v tej
hale, nakoľko tie druhé družstva ženskej zložky tie tréningy majú,
- ohľadne toho platenia tých škôl, HKM Šaľa si platí telocvičňu zvlášť,
Mgr. Jozef Belický
- na toto mám tiež odpoveď, lebo nemému dieťaťu ani vlastná mama nerozumie; ak si o to
nepožiadate, tak to pravdepodobne nedostanete, ale dievčatám normálne na základe žiadosti
my platíme to, že sú v telocvični, nerozumiem, prečo to nemáte aj vy; teraz ste ale o tom
informované, nemáme s tým problém, aby sme zaplatili aj chlapcom tréningy, normálne
registrovaným hráčom na školách v telocvični,
Ing. Peter Andráši
- ja len zopakujem ak som tomu dobre porozumel, tie staršie žiačky by mohli B aj A trénovať
spolu, ako sú tu napísané v pondelok a v stredu, mohli by aj v piatok a Vám sa uvoľní celé,
prečo to tak nie je?
Katarína Dubajová
- lebo Stanka Kostková mi na základe toho povedala, že jej dievčatá nemôžu v piatok chodiť
na tréning, lebo jedna má kone, druhá má neviem čo, že už tam majú svoj program,
Ing. Peter Andráši
- tak nech netrénujú, keď sú im dôležitejšie kone, nedá sa robiť všetko; rozumiem, že deti
treba unaviť, ale opýtam sa ešte, nemohli by byť v piatok tí chlapci?
Katarína Dubajová
- v piatok už chodíme na učilište, tam máme od 4 do pol 6, kde chodíme trénovať tak isto
s chlapcami, to máme jednu tréningovú hodinu za týždeň tam,
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Ing. Peter Andráši
- takže Vy ste už vyskúšali úplne všetky alternatívy a teraz chcete nejakú direktívu od
mestského zastupiteľstva; podľa mňa je to tiež na rýchlo Róbert (mal na mysli poslanecký
návrh), ono je to len zase o takú nevraživosť, akokoľvek rozhodneme a ja rozumiem ten
nepomer asi tam je, hoci možno tých chlapcov je menej, ale hodina pre desiatich je taká istá
ako hodina pre pätnástich, tak to má logiku, ale neviem si predstaviť, ako až tam máte ten
návrh, skôr by som to videl, skúste sa teda na mesiac dohodnúť na režime kým nebude
ďalšie zastupiteľstvo; myslíte, že by tie dievčatá zabilo, keby mali štyri hodiny, piatky by
išli na tie kone, chlapci by si odtrénovali sami a zatiaľ by sa zastupiteľstvo oboznámilo
s tým ... (nedokončená veta),
Katarína Dubajová
- k tej dohode vôbec neprišlo a tam je hlavne mylní počet detí, ten počet absolútne nesedí,
kľudne sa príďte pozrieť, ten počet je niekde úplne inde, ako bol daný,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- ja som len vyzval p. Boltenkova, mal som nejaký názor a odrazu ste preskočili z diskusie
čo som ja hovoril na iné záležitosti; vyžiadal som si p. Boltenkova a nič sa tu neudialo,
nechápem;
Mgr. Jozef Belický
- čo sa tu nič neudialo, sú vystúpenia verejnosti, po vystúpeniach poslancov v diskusii
p. Boltenkov príde sem a vysvetlí, ako to riešil, len ešte stále vystupujú poslanci,
Miroslav Gera
- ale akonáhle ja vystupujem, tak automaticky má vystúpiť p. Boltenkov a nie ja mám čakať,
podľa mňa,
Mgr. Jozef Belický
- no tak to je len podľa teba, lebo podľa rokovacieho poriadku majú vystúpiť najprv poslanci,
Róbert Tölgyesi
- ja by som len jednu otázku chcel položiť, nevyriešilo by celé toto, kebyže nejaká škola sa
podujme a dá Vám priestory bezplatne do prenájmu,
Katarína Dubajová
- to nevyrieši, lebo my hráme na veľké ihrisko, ktoré má rozmery 20x40 a v Šali to spĺňajú
len dve haly (učilište a mestská športová hala); my potrebujeme pre tých chlapcov, starších
žiakov, mladších žiakov, proste nech vedia behať, lebo fakt keby ste to videli, oni dôjdu na
ihrisko a oni nevedia kde sú,
Róbert Tölgyesi
- ja Vám verím, ja sa len pýtam či by to nepomohlo aspoň nejako tak ... (nedokončená veta),
Katarína Dubajová
- ja som chodila, minulú sezónu som trávila pondelok 3 hodiny, stredu 3 hodiny s deťmi na
skole ZŠ Murgaša, takže my sme ju využívali ako sa len dalo, tento rok nám pribudla plus
J. C. Hronského, lebo tých detí máme fakt viacej, preto som sklamaná z tých čísel, ktoré tu
boli prezentované, lebo vôbec nie sú také,
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Mgr. Július Morávek
- na úvod, ja som sa roky točil okolo hádzanej v Šali, 8 rokov som bol v správnej rade
hádzanárskeho klubu, poviem ako sme to pripravovali, takto s nebohým Lacim Kováčom,
ktorí si sadol s trénermi jednotlivých mládežníckych družstiev atď., pripravili návrh, ktorý
išiel do správnej rady a schválil sa; viem, že problém začal vznikať s tým, že v Šali k tomu
pribudla mužská časť, bez tej mužskej časti sa to v tej hale dalo riešiť; pýtam sa sám seba
a odpoviem kladne na všetky otázky; chceme mládežnícku hádzanú? chceme; chceme
ženskú hádzanú? chceme; chceme mužskú hádzanú? chceme; reprezentujú svoj klub, seba,
Slovensko, mesto atď.; hrdíme sa tým, že sú majsterky Slovenska jedno družstvo, druhé
družstvo, bez ohľadu chlapci, dievčatá; ja vidím riešenie jedine tak, že si sadnú
zainteresovaní tréneri, zodpovední ľudia a dohodnú sa na harmonograme; súhlasím presne
s tým, čo ste povedali; tá hádzaná chlapčenská aj dievčenská to potrebuje, je to otázka
návykov, tréningového procesu, oni sa naozaj nemôžu naučiť hrať hádzanú na polovici
ihriska, to je nemysliteľné; potrebujú celý priestor a jedine v tom, že si treba sadnúť a nájsť
riešenie, tu Vám ho poslanci nedajú; odporúčam, aby si zainteresovaní sadli začiatkom
budúceho týždňa a dohodli sa, tréneri, vedúci sekcií, tréningové stredisko mládeže aké
máme našli riešenie; súhlasím čo ste povedali, súhlasím aj s p. Hollým na túto tému;
celkove si myslím, že 10 tréningových jednotiek pre túto mládežnícku hádzanú je
katastrofálne málo; ak chceme kvalitnú hádzanú naučiť tie deti v tom veku, tak je to málo;
využívajú sa telocvične, využíva sa ďalšia športová hala, ale sme radi, že tie deti okolo tej
hádzanej sú, sú okolo športu, nesedia pri počítačoch a nevenujú sa inej činnosti; ja si vysoko
cením všetkých, ktorí sa bijete za to, aby tá hádzaná a iné športy v Šali boli, ale tu to
nedoriešime; kto má záujem nech príde, zvolajme brainstorming a tam nech sa to dohodne,
ale musia tam byť tí tréneri; garantom by mal byť správca haly, za účasti aj jeho, ale hlavné
slovo by mali mať tréneri, ktorí za tie deti nesú hernú aj osobnú zodpovednosť, toto vidím
jediné riešenie, tu neprídeme ku konsenzu, Vy sa potrebujete medzi sebou dohodnúť,
pretože nedohoda znamená pokračovanie tohto sporu; ja som predpokladal, že takéto veci
vzniknú akonáhle vznikla hádzaná mužská a včlenila sa do tej haly; nemožno ju nafúknuť,
ona má svoje dimenzie, ona má svoj rozsah činností, len je potrebné sa vzájomne dohodnúť;
každý potrebuje zo svojho stanoviska troška ustúpiť, iné riešenie nevidím, to je môj názor
na to aj po tých 8 ročných skúsenostiach v hádzanárskom klube,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- toto všetko, čo p. poslanec Morávek navrhoval sa už udialo, takže všetky tieto rokovania
a jednania, žiadosti na mesto a všelijaké stretnutia sa už riešili, takže vlastne celá pointa je
v tom, že zato tu tí rodičia došli teraz a žiadajú toto, lebo už všetky tieto veci, čo si navrhoval
sa udiali; ja som sa tak isto bavil či s vedením jedného klubu, či s vedením druhého klubu,
ale nenašli riešenie, takže nejakým spôsobom sa to musí buď matematicky určiť, alebo
nejako prakticky určiť, alebo nejakým spôsobom, ale musí tu byť už direktíva, to je ten
problém; či vedenie mesta, či vedenie jedného alebo druhého klubu nevedeli nájsť riešenie,
to je tá pointa; už došlo k tomu, že takto vyvrcholil ten problém, inak by to tu nebolo, keby
to bolo vyriešené, dnes by sme tu nesedeli vyše hodinu zbytočne, to už malo byť dávno
vyriešené inde, lenže to zatiaľ nebolo úspešné ani raz čo si navrhoval, to je pointa,
Mgr. Jozef Belický
- nechcem sa vracať do minulosti, ale uviedol by som možno paralelu, keď ešte užívateľom
športovej haly bol len jeden klub a s mužmi bola nejaká dohoda, že nejako to bude,
nedohodli sa, jednoducho sa nedohodli, nakoniec to muselo rozhodnúť mestské
zastupiteľstvo a rozhodlo to tak, že uzavrelo dve nájomné zmluvy; stalo sa to tu v mestskom
zastupiteľstve, kde sme museli doriešiť ešte aj počet kancelárií, lebo ešte aj o to bol spor,
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že ktorá kancelária áno alebo nie; faktom je, že my sme urobili kroky smerujúce k tomu,
aby sa dohodli, no nedohodli sa, tam nie je ochota sa dohodnúť na ničom; ako určite nie na
tomto, lebo vidím už aj teraz tie argumenty, že ten má kone a ten zas nemôže o jednej,
jednoucho sú dôvody, prečo k dohode nedôjde, prečo nedôjde; my nemáme právo cez
správcu toto riešiť, lebo úloha správcu je zabezpečovať chod haly a na základe požiadaviek
klubov zabezpečovať pre nich podmienky na to, aby mohli trénovať, alebo aby sa mohol
odohrať zápas; jeho úlohou principiálne nie je rozdeľovanie haly a už vôbec nie
uhladzovanie sporov medzi tým, že či muži majú mať viacej, alebo ženy majú mať viacej;
on má nejaké poslanie a má to v náplni úloh; p. Dubajová kľudne sa vyjadrite a potom by
som poprosil p. Boltenkova nech povie o tom, aké pokusy urobil k tomu, aby sa našiel
zmier,
Katarína Dubajová
- ako povedal p. Morávek, že to stretnutie napríklad, keď sa robil harmonogram, vždy tam
sedel len p. Petrikovič, nikdy tam nesedela mužská zložka, prečo nezavolajú trénerov
mužskej zložky a sadnú si, k tomuto stretnutiu nikdy nedošlo; proste oni si urobili a čo nám
zostalo, to nám bolo, nám tiež išlo o to stretnutie, nech tam je aj mesto, nech sú tam všetci
tréneri a poďme si to vyriešiť, lebo takto to ešte nebolo riešené žiaľ,
Ing. Peter Andráši
- nemohla by ste zavolať Vy tých trénerov?
Katarína Dubajová
- práveže nakoľko mám dobré vzťahy, hrávali sme spolu so Stankou Kostkovou, Andreou
Šalátovou, oni mi vyjdú v ústrety, že dobre prídi k nám na tréning, zahráme si spolu, lebo
vedia, že my tú halu nemáme, ale to sú zase naše vzájomné vzťahy, ale oni tiež tú halu
potrebujú, ja im verím, že tiež potrebujú mať raz do týždňa tú halu sami, keď človek chce
nejakú úroveň dosiahnuť; aj keď sme boli s tými chlapcami na tých majstrovstvách, proste
my sme chodili po školách a my sme o piate šieste miesto pobili tie dievčatá a tí chlapci
trénovali sedem mesiacov a boli sme len na základných školách a proste na tom turnaji
skončili lepšie, než tie dievčatá a nemali sme priestor na to,
Alexander Boltenkov
- mám jeden dotaz p. trénerke, teraz hovoríme o tréningovej jednotke vo štvrtok, kde je HKM
žiaci, staršie žiačky B,
Katarína Dubajová
- áno,
Alexander Boltenkov
- to je harmonogram na 17.09. – 30.09.; ako toto vzniklo, kto to tu napísal?
Katarína Dubajová
- ty si došiel za mnou, lebo si nás videl jeden týždeň, keď bolo, že máme mať zvlášť tú halu,
na základe toho Stanka už nevedela odvolať ten tréning, tak my sme sa so Stankou dohodli,
že dobre, urobíme ten tréning spoločný; na základe toho ty si prišil na druhý deň za mnou
„Katka môžete to mať takto?“; tak hovorím zatiaľ, kým sa nenájde riešenie, môže to byť
zatiaľ takto, dokým sa nenájde riešenie,

29

Alexander Boltenkov
- je riešenie, našiel som riešenie, majú hodinu,
Miroslav Gera
- toto by ste tu nemali riešiť,
Mgr. Jozef Belický
- čo si chcel vlastne od p. Boltenkova,
Miroslav Gera
- chcel som vedieť, akým spôsobom prebiehalo to rokovanie, aby to tu kolegovia počuli a
prečo vlastne požadujú rodičia hlasovania, alebo už direktívu od mestského zastupiteľstva,
toto bola pointa moja, aby to vysvetlil, akým spôsobom to prebiehalo,
Mgr. Jozef Belický
- však teraz to tu povedal,
Miroslav Gera
- dodám ešte k tomu všetkému, čo som hovoril, že toto zažívame už vlastne tretiu sezónu, čo
stále toto riešime dokola,
Mgr. Jozef Belický
- nehovor že dokola, lebo zas voľakam sme sa posunuli, nebuď úplne tak, že nič sa
nevyriešilo,
Miroslav Gera
- to som nepovedal, že sa nevyriešilo, ale nevyriešilo sa všetko a stále sú s tým problémy,
Mgr. Jozef Belický
- nikdy sa nevyrieši všetko, môžeme sa posunúť o tento krok, ale všetko sa nevyrieši ani
potom,
Miroslav Gera
- nejaké pravidlá treba nastaviť, aby raz a navždy ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- ja som už svoj názor povedal, to sa musí rozhodnúť tu, pretože oni k spoločnému záveru
neprídu; ja som za to, aby sa to uzavrelo tu, pretože k spoločnému záveru rokovaním
nedôjdu,
Miroslav Gera
- presne tak, to isté je môj názor,
Mgr. Jozef Belický
- ale ja to zdieľam, ja som ti to už povedal pred chvíľou,
Miroslav Gera
- nemyslím to v zlom, len hovorím o tom, že každý rok to riešiť je smiešne,
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Alexander Boltenkov
- celý minulý rok, čo som bol prvýkrát správcom, okrem toho, čo sa týkali mužov žien
zápasy, bol pokoj; ja nemám ani jednu žiadosť, požiadavku na to, aby som upravil
harmonogram, s ktorým by boli všetci spokojní; teraz vznikla tá situácia, išiel som za
trénermi, ale ja nie som povinný s trénermi riešiť, to by mali riešiť prezidenti klubov a mne
oznámiť ... (nedokončená veta),
Miroslav Gera
- toto ja s tebou súhlasím, len hovorím, že celá pointa je v tom, že musí sa nastaviť nejaké
pravidlá, podľa ktorých sa to raz a navždy celkom vyrieši,
Alexander Boltenkov
- pravidlá sú nastavené,
Miroslav Gera
- podľa môjho názoru mužská hádzaná je poškodzovaná od ženskej, bohužiaľ to tak je, ja to
tak vidím stále,
Alexander Boltenkov
- podpísali zmluvu o prenájme nebytových priestorov HKM a HK; tam je napísané, že ja
musím byť povinný napísať každé dva týždne napísať harmonogram na základe
požiadaviek vedenia klubu; teraz povedala p. trénerka, že u mňa sedel p. Petrikovič; no
nesedel, možno raz za celý rok, my sa nestretávame, takže to neviem odkiaľ zobrala;
mailom mi pošle hlásenku, alebo rezerváciu haly na turnaj, to isté robí p. Klačko; ja
s trénermi vôbec nemám čo riešiť, pretože nie je to v mojej kompetencii, tak isto ako Vy,
tam je vedenie klubu,
Miroslav Gera
- toto ja všetko poznám a chápem, ale hovorím o tom, že prečo dneska sa má riešiť ten návrh
rodičov, hovorím o tom od začiatku, že tuto už nie je iné riešenie podľa toho, ako hovoríš
ty, ako hovorí p. primátor, ako hovoria ostatní rodičia, že už iné riešenie nie je, je tu nejaká
direktíva, ktorá musí vyjsť,
Alexander Boltenkov
- našiel som jednu tréningovú jednotku, keď ku mne prišla p. prednostka, povedala, že sú tam
problémy s deťmi, riešte to; išiel som za trénerkami, opýtal som sa, súhlasili; dobre, chcú
hrať prípravné zápasy, súhlasila s tým, že medzi sebou budú hrať, budú trénovať, tak som
dal toto, už tu je čerstvý harmonogram, je to tam, ale teraz počujem iné, že chceli by jednu
tréningovú jednotku od 14:00 do 15:15, tak nech povedia už dokonca keď už začali; je v tom
sťažnosť, alebo neviem čo, tam je ešte jedna požiadavka a tuto o tom nikto nepovedal, že
chcú, tak treba hovoriť dokonca,
Miroslav Gera
- tu priamo to nevyriešime, ja hovorím o tom, aby sa to direktívnym spôsobom rozhodlo, že
má sa to už riešiť a vyriešiť, lebo toto je stále dokola; to nie je o tom, že sa tu dva mesiace
bavíme o dvoch hodinách tréningov a potom to príde až na mestské zastupiteľstvo, to mi
pripadá už troška extrémne,
Mgr. Jozef Belický
- ale proste prezidenti sa nedohodli a čo s tým, prikázať sa to nikomu nedá,
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Ing. Ivan Kováč – faktická poznámka
- chcel by som sa spýtať, na učilišti vo Veči to vyhovuje; nemohlo by mesto vstúpiť do
rokovania a objednať tam tie hodiny,
Katarína Dubajová
- ale aj pre ženy, lebo v mužskej zložke tam dorastenci tiež chodia, lebo nemajú tam
tréningovú ... (nedokončená veta),
Ing. Ivan Kováč
- hneď ste ma napadli, že objednať tam tie hodiny, čo chýbajú a potom nech sa podelia tak,
aby to vyhovovalo,
Mgr. Jozef Belický
- no oni sa nepodelia, lebo tí nechcú a tí zas nemôžu,
Katarína Dubajová
- tam je na učilišti aj problém, príde tam zimný mesiac, december, január, február, tam je 15
stupňov a tam sa vôbec nedá trénovať, tie deti mi chodili so zápalom pľúc, tam je problém
tento,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- pýtam sa podľa kompetencií, kto má na to právo, aby rozpisoval a dával tieto
harmonogramy tak, ako sú; nebudem ich posudzovať, či sú dobré, alebo zlé, len sa pýtam;
keď je p. Boltenkov správca haly a ktorý má podľa toho, čo teraz povedal, že majú nájomné
zmluvy obi dve a oni sa musia do toho zmestiť,
Mgr. Jozef Belický
- tie zmluvy predpokladajú, že sa dohodnú, lebo vychádza sa z toho, že sa dohodnú, ale oni
sa jednoducho nedohodnú, im sa nedá nariadiť, že dohodnite sa; môžeme urobiť 20 stretnutí
a nedohodnú sa, čiže ja som tiež za to, že tu treba tomu zobrať nejaký záver, neviem, že či
ten rozpis hodín, alebo čo je riešenie, ale toto bude musieť byť nariadené, pretože inak
z toho nebude nič,
MUDr. Jozef Grell:
- chcem sa opýtať p. Dubajovej, Vám ide vlastne o tú jednu hodinu, ktorá je od 15:15 hod.
do 16:30 hod. vo štvrtok,
Katarína Dubajová
- ja by som chcela podať návrh, my už proste, keď nám dáte aspoň tú jednu tréningovú
jednotku štvrtok, chcela by som na to ten návrh podať, nech tie staršie žiačky idú spolu
trénovať, dáte nám od 15:15 hod. do 16:30 hod. štvrtok a tým podľa mňa toto skončilo,
Mgr. Jozef Belický
- takže ten list, ktorý mám od teba adresovaný, kde je ale tréningová hodina od 14:00 hod.,
ktorej sa dožadujete, toto máme nechať tak áno, aby som tomu správne rozumel?
Katarína Dubajová
- áno, aby sme došli k nejakej dohode, aby sme niekde pokročili, lebo budeme tu každý ...
(nedokončená veta),
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MUDr. Jozef Grell
- na druhej strane trénerka tých dorasteniek, alebo starších žiačok, kto to robí?
Katarína Dubajová
- Andrea Šalátová a Stanka Kostková,
MUDr. Jozef Grell
- oni nemôžu tebe s tým argumentovať, že táto má to a tá má to,
Katarína Dubajová
- taká bola argumentácia, lebo sa to hneď behom hodiny riešilo,
MUDr. Jozef Grell
- si zoberte takú Bratislavu, kde máte zimný štadión a chodia tam ráno o 4 hodine a nemôže
povedať, že neprídem o 4 hodine, keď neprídeš, tak neprídeš vôbec a hotovo,
Mgr. Jozef Belický
- myslím, že sa už rozumieme, čo vlastne chcú,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- zaznelo tu, keď za pultom stál p. Boltenkov, že on nemá čo s trénermi, že nerieši s trénermi,
to bolo pre mňa čudné a kto by teda mal, ako aj p. Grell povedal, s kým by mal, so mnou?
Mgr. Jozef Belický
- so štatutármi klubov, ktorí majú predložiť svoje požiadavky a nedohodli sa, už tomu
porozumejme raz a navždy,
Ing. Peter Andráši
- rozumiem, len mi to prišlo, že oni musia, osobne si myslím; chcem to trošku zosumarizovať,
tuto prepadne nejaký už upravený návrh, s ktorým sa nejaký poslanec už stotožní, kde sme
došli k nejakému záveru, že ako by ste si to predstavovali, len by som chcel upozorniť, lebo
tu zaznieva, že na báze dvoch týždňov sa ten harmonogram mení, aby za dva týždne sme
neriešili opäť, že tam budú toto a toto, čiže možno ten návrh by mal mať aj nejaké časové
obmedzenie aspoň do konca roku 2018 a ďalej už ja neviem,
Mgr. Jozef Belický
- p. poslanec R. Andráši, prečítaj ešte raz svoj poslanecký návrh,
Ing. Róbert Andráši
- stotožňujem sa s návrhom K. Dubajovej, ktorá hovorila, že by tú hodinu potrebovali a že
tým by sa to vyriešilo a už nepotrebujú tie ďalšie hodiny; tuto by som potreboval
p. Dubajovú, že tu ide vlastne o štvrtok ... (nedokončená veta),
Katarína Dubajová
- tam ako to máme od tej 14:00 hod. ale až do 16:30 hod., kde by sme mali mladších žiakov,
prípravku a starších žiakov a potom Ačko a Bečko spolu, ako to majú v pondelok a v stredu,
Mgr. Jozef Belický
- zhrnul návrh, Mestské zastupiteľstvo v Šali odporúča správcovi to, aby táto jedna hodina
bola poskytovaná výlučne HKM,
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Ing. Róbert Andráši
- áno,
Mgr. Jozef Belický
- teraz sme tomu správne rozumeli, teraz sme to pochopili, je to tréningová jednotka od 15:15
hod. do 16:30 hod. vo štvrtok, došli sme k nejakému zrozumiteľnému návrhu,
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Róberta Andrášiho
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
odporúča
správcovi mestskej športovej haly, aby tréningová jednotka vo štvrtok v čase od 15:15 hod.
do 16:30 hod. bola poskytovaná výlučne pre žiacke družstvá HKM.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Mgr. Jozef Belický
- super, budete trénovať vo štvrtok od 15:15 hod. do 16:30 hod. sami,
- ďalší z verejnosti je prihlásený p. Kristián Rehák,
Kristián Rehák
- dovoľte mi, aby som sa predstavil, som Kristián Rehák, mám 22 rokov, som rodený Šaľan
a od 17 rokov organizujem rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú prioritne zamerané pre
mladšiu generáciu, ale zároveň chceme ukázať staršej generácii a rôznym iným skupinám
ľudí ukázať našu prácu, našu kultúru a takéto nejaké záležitosti; ide o to, že v poslednej
dobe sme mali taký problém, vlastne s tým, že existuje jedno VZN, ktoré určuje to, že môžu
byť nejaké kultúrne podujatia v exteriéri iba do 23 hod.; určite ste zachytili búrlivú
diskusiu, ktorá bola na rôznych facebookových fórach a pod. a táto vec určuje to, že akcie
v exteriéri môžu byť do 23. 00 hod. a ďalšie akcie, ktoré sú vlastne v interiéri, môžu byť
maximálne do 02.00 hod.; ide o to, že ja si myslím, že toto časové obmedzenie je veľmi
krátke; nie som jediný, ktorý si toto myslí a chceli by sme toto uznesenie nejakým spôsobom
posunúť na nejaký iný čas; navrhujeme, aby všetky akcie v interiéri mohli byť do 04.00
hod., akcie mimo mesta by mohli byť tiež do 04.00 hod. a akcie v exteriéri by mohli byť do
pol noci; neviem ani čo mám ďalej povedať, radšej by som rozbehol fakt nejakú diskusiu,
aby sme si všetci mohli k tomu niečo povedať, aby sme mohli k niečomu spolu prísť,
Mgr. Jozef Belický
- toto neupravuje uznesenie, ale VZN o určení prevádzkových hodín a tento návrh smeruje
k tomu, aby prevádzkové hodiny v rámci VZN boli zmenené; tiež sa na tom nemožno
dohodnúť tu, pretože tomu predchádza proces zmeny VZN; dávam to preto do pozornosti
poslancom, ktorí ak majú takúto ambíciu, môžu s iniciatívou na zmenu VZN prísť, otváram
diskusiu,
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Diskusia:
Miroslav Gera
- nie je problém niečo podporiť, len treba k tomu spracovať nejaký návrh, urobiť nejaké
stretnutia, nejaké rokovania, nemám problém podať takýto návrh, ale hovorím, že musíme
to všetko prejsť a musíme to riešiť, nejaký kompromis medzi občanmi, ktorí majú problém
s hlukom atď.,
Kristián Rehák
- chápem, toto je fakt tak narýchlo, lebo len včera som sa dohodol, že sa tu dnes zastavím,
Miroslav Gera
- dobre, takže treba s nejakým návrhom prísť za mnou a vieme to riešiť,
Mgr. Jozef Belický
- existujú tu okrem inštitútu poslancov aj komisie, napríklad komisia kultúry a komisia
verejného poriadku, ktoré k tomu určite majú čo povedať a bolo by úplne optimálne, keby
do týchto komisií sa niekto dostavil s nejakým návrhom a komisia príde s takouto
iniciatívou, ale môže kľudne aj za poslancom,
Peter Hlavatý
- chcel som len povedať, že poznám chalanov, aj tú akciu Real&Rare, myslím že dobre,
otázka je vždy tá, že ako chce dotovať akciu od akcie, lebo toto je veľmi problém, že my
dneska môžeme povedať niečo, že tam je to fajn a dať do VZN všeobecné, alebo nejakú
časť mesta z toho vylúčiť, alebo podobne, proste treba brať ohľad na to, že možno sú niekde
aj Domovy dôchodcov, možno niečo iné je v rámci toho mesta, preto je to podľa mňa na
takú dlhšiu diskusiu, nie je to len tak, že zmeňme to, ale proste skôr to, že hľadajme riešenia
a povedať jasne, ktoré lokality áno a ktoré nie a možno aj to, že keď sa to VZN riešilo, tak
riešilo aj tie terasy, alebo to, že tá zábava bola vonku, možno to bol Hepaj, možno to bolo
niečo, čo spustilo to, že tí ľudia sa vo väčšej miere sťažovali a následne bola tá požiadavka
od občanov, aby sme niečo zmenili, alebo proste sa niečo riešilo, takže za to hovorím, že
treba to veľmi opatrne, v každom prípade, myslím si, že mesto je otvorené všeobecne tomu,
že podporiť akúkoľvek akciu pre mladých, pre mládež, lebo však proste robia sa aj akcie aj
v meste aj na amfiku a práve toto myslím, či nevyužiť iné priestory, lebo možno ísť do toho
amfiteátra a možno aj to, otázka znie, či nezatiahnuť do tohto nejakým spôsobom mesto, do
organizovania týchto akcií, lebo potom by bola možno inak vnímaná tá akcia, že by bola
pre širšie spektrum a keď aj mesto by bolo jedným zo spoluorganizátorov, už by to bolo
niečo iné, čiže možno aj do tohto, lebo myslím, že Metro funguje do štvrtej,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- ten priestor vo Vieche, bol riešený práve na takéto podujatia a zábavu atď., takže mesto keď
takéto povolenia kedysi dalo, tak by malo riešiť aj tieto veci a malo by byť nápomocné
hlavne tým organizátorom na takýchto akciách, akože viem, že v centre mesta to je ...
(nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- 4 roky ti nič nebránilo, aby si takýto návrh dal, lebo toto VZN bolo prijaté v júli pred našim
nástupom,
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Miroslav Gera
- títo chlapci začali s týmito akciami tento rok,
Mgr. Jozef Belický
- a bolo to dôsledkom Váhovice, ničoho iného; na Váhovicu boli reakcie, z ktorých
vyplynulo to stretnutie mestského zastupiteľstva a bolo obmedzené, že jednoducho do
druhej a na terasách do jedenástej, takže mohli sme to zmeniť kedykoľvek,
Miroslav Gera
- ale tieto akcie začali tento rok,
Mgr. Jozef Belický
- ale neviem, či toto je úplne naj, urobiť to v centre mesta,
Miroslav Gera
- ja len hovorím o tom, že bolo to tu na tom postavené, nevyužíva sa to a hnije to tam, to je
celá pointa,
Ing. Róbert Andráši
- včera ste boli na výbore mestskej časti, kde sme Vám vlastne doporučili, že dneska by ste
mohli s týmto vystúpiť, lebo naozaj toto potrebuje čas, treba o tom hovoriť, takisto sme
Vám hovorili aj s p. Morávkom, že podať tento návrh na zmenu VZN môžete ako občan
a budeme sa tým zaoberať a tam už viem doplniť, že Vy ste v podstate hovorili len o piatku
a sobotu, že už to nie je určite celý týždeň, že bude to jemnejšie o niečo, čiže toto je jedna
cesta, ktorú sme hovorili, že podať návrh na zmenu VZN a potom je tá druhá cesta, ktorá tu
už bola spomenutá, ako ísť aj do tej komisie verejného poriadku a bezpečnosti, tam o tom
konzultovať, ale potom tá spolupráca s mestom, že tie akcie, aby sme o tom vedeli, aby aj
mesto do toho bolo nejako zapojené a určite to bude nejakým spôsobom lepšie, tá verejnosť
prijímať; môžeme toto VZN skúsiť, ak by sa to nepodarilo, veď uvidíme, ako tam presne
bude ten návrh, lebo naozaj toto sú len prvé dni, kedy sa o tom rozprávame a už aj teraz ste
povedali, že to bude odstupňované vnútri a vonku, vonku tiež nežiadate viacej ako po
polnoci a naozaj hovoríte o tých dvoch dňoch, tak toto pripraviť do toho návrhu; ak by to
nebolo úspešné, ak tá spolupráca s mestom,
Mgr. Július Morávek
- nemám čo povedať, lebo p. Andráši tlmočil to, na čom sme sa včera dohodli; žiadateľ
predloží písomné odôvodnenie svojej požiadavky, prerokuje sa a zachová sa legislatívny
proces prijatia VZN,
RSDr. Peter Gomboš
- p. Rehák je ako predseda komisie životného prostredia verejného poriadku a bezpečnosti
a poviem otvorene, ak tu bolo spomenuté, aj niekoľko viac, ako desaťročnými
skúsenosťami v tejto oblasti sme spoločne teda aj so štátnou a mestskou políciou veľakrát
robili aj kontroly proti alkoholu, drogám a hlavne proti bezpečnosti a verejnému poriadku,
keď sme veľakrát zisťovali v našom meste po takýchto mnohých aktivitách, nechcem
spomínať čo všetko, rozhádzané koše atď.; mnohí mladí ľudia skončili na polícii, volali sme
rodičov, lebo alkohol atď., nie preto to hovorím, že negatívnu stránku veci, hovorím to
preto, že aj takéto veci sú možné, ale nikdy nehovoríme o tom, že práve preto nie; ja si
myslím a aj ostatní členovia, pozývam vás na 16. hodinu na zasadnutie našej komisie
a myslím si to, že vždy treba začať, vždy treba niečo obnoviť, vždy treba mládež zapojiť
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a vítam teda aj Vašu prítomnosť dneska tu a myslím si, že nejaká garancia teda zo skupiny
nejakej, ktorú možno zastupujete, že by tam bola a to, čo tu bolo práve hovorené, aby to
bolo aj v rámci legislatívy mesta, čiže VZN a budeme teda hľadať cesty také, aby tá mládež,
teda Vaše aktivity tu mohli byť; už vôbec nie tak, ako Vám tu nedávno bol opäť
sprístupnený kastelán, bývalý klub mládeže a po prvej akcii ho p. riaditeľka musela
uzatvoriť, lebo sa tam strhla nejaká veľká bitka,
Mgr. Jozef Belický
- až taká veľká bitka to nebola, lebo títo chalani to tam usporiadavali vtedy, ale odhliadnuc
od toho verím, že toto mesto je mestom všetkých, aj mladých, aj starších, aj pracujúcich aj
tých, ktorí chcú oddychovať a že každý tu má mať svoj priestor na to, aby sa dostatočne
vyžil; treba nájsť ten zdravý kompromis, ktorý nikoho nebude obťažovať a každý si na to
svoje dokáže prísť, takže verím tomu, že v diskusiách aj v komisiách, ale aj s verejnosťou
treba naďalej pokračovať v diskusii, lebo burcovať len verejnú mienku, kde vypisuje niekto
anonymne, že ja chcem do štvrtej, lebo v Seredi býva každý deň podujatie, toto je
neprínosné absolútne nič; tu treba otvoriť serióznu diskusiu o tomto, aby sa každý vedel
stotožniť s tým, že áno, aj na úkor vlastného pohodlia trebárs vieme pretrpieť ten jeden deň
v mesiaci, alebo dva, ale nemôže to tu byť zas každú sobotu nedeľu, lebo ľudia chcú možno
sobotu nedeľu stráviť aj trochu ináč než tým, že ich v sobotu v nedeľu nadhadzuje z postele;
v dobrom to hovorím, že treba nájsť zdravý kompromis tak, aby aj mladšia generácia si
našla svoje, aj staršia, aby tu nebola obťažovaná; verím, že v tých komisiách sa to podarí,
treba ísť do komisie, kde ste pozvaný, treba sa nanominovať do komisie kultúry, kde je
p. Morávek predseda, určite Vás tam radi uvidia, podiskutujú na túto tému a pokúsiť sa
nájsť to, čo je v tomto nariadení, ktoré má 2 strany čo treba opraviť, aby sme všetci mohli
byť spokojní,
Kristián Rehák
- ešte by som chcel povedať, že mesto od začiatku mojej práce vždy podporovalo všetky
aktivity, už na prvú akciu som mal poskytnuté priestory v kulturáku zadarmo, aj som mal
rôzne sponzoringy, ktoré som získal len vďaka dotácií od mesta, aj niektorí poslanci osobne
podporili naše akcie, tak ide o to, že si myslím, že by sme spolu všetci mali fakt toto nejako
zmeniť, aby sme sa mohli chodiť poriadne zabávať, ale nejde len o moje akcie, ale ide aj
o akcie mesta, aj o iných organizátorov; nie je to tak, že to považujem len za svoju robotu
a aby som z toho mal len ja profit; záleží mi na celom meste, chcem pre naše mesto niečo
spraviť, preto som sa rozhodol aj kandidovať, dnes som aj zaregistroval, že som
právoplatným kandidátom,

B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ
Neboli predmetom rokovania.

C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 1/7/2018
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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Ing. Tibor Baran doplnil, že materiál bol prerokovaný aj na ekonomickej komisii a ekonomická
komisia jednoznačne odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať a zobrať tento materiál
na vedomie tak, ako je v návrhu na uznesenie, ktoré ste obdržali v písomnej podobe.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018 - materiál číslo
C 2/7/2018
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Ing. Tibor Baran doplnil, že materiál bol prerokovaný aj na ekonomickej komisii a ekonomická
komisia jednoznačne odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať a zobrať tento materiál
na vedomie tak, ako je v návrhu na uznesenie, ktoré ste obdržali v písomnej podobe.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh
- z našich spoločných diskusií aj s p. Morávkom vyplynulo, že v tom materiály chýbal
monitoring či už dobytných alebo nedobytných nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti
a z komunálneho odpadu, ktorý materiál sme dostali na základe dohody pred
zastupiteľstvom; ja by som si dovolil dať poslanecký návrh, že by tento materiál bol
súčasťou každého takéhoto monitoringu, pretože až ste ho čítali, tak vidíte, že 450 tisíc
k 31. 12. 2017, sám so skeptický k tomu, aké percento nad 20% je vôbec toho vymožiteľné,
mám to samozrejme podľa tých informácií, ktoré sú v tom materiály aké sú možnosti
a nemožnosti mesta, aké sú právne možnosti pohľadávky odpísať alebo neodpísať, čiže toto
by mohol byť ten prvotný návrh a potom by sme ho možno, teda ani nie možno my, ale
druhé zastupiteľstvo, by sa mohlo zaoberať tým, aby sa na základe všetkých právnych
možností dali nedobytné pohľadávky odpísať, samozrejme ale nie spôsobom, aby si z toho
občania zobrali ponaučenie v zmysle neplatím, veď aj tak mi to odpustia, takže takýmto
spôsobom; ešte raz upozorňujem, že 450 tisíc Eur dlžia právnické a fyzické osoby na
komunálnom odpade a dani z nehnuteľnosti, to je veľmi slušný balík,

38

Ing. Tibor Baran
- ak som tomu dobre rozumel, pokúsim sa to aj s tvojou pomocou nejako dopracovať, okrem
toho, že je tu nejaký návrh na uznesenie, žiada predkladať pri obdobnom materiály stav
pohľadávok osobitne daňových a ... (nedokončená veta),
Ing. Peter Andráši
- nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti,
Ing. Tibor Baran
- nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad a spôsob práce alebo nakladania
s týmito nedoplatkami, súhlasíme s tým?
Ing. Peter Andráši
- nie, ja by som ladil prvú časť a potom, až sa objaví na konci roka ... (nezrozumiteľný
zvukový záznam) ... v januári alebo kedy objaví, tak potom až budem chcieť to rozšíriť o to,
teraz by som chcel len, aby bol spracovaný monitoring,
Ing. Tibor Baran
- takže stav a vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady,
súhlasíme?
Ing. Peter Andráši
- áno,
Ing. Tibor Baran
- hlasujeme o doplnení uznesenia o stav a vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností
a poplatku za komunálne odpady,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- žiada predkladať pri tomto materiáli „stav a vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností
a poplatku za komunálne odpady“,
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018,
C. žiada
predkladať pri tomto materiáli „stav a vývoj nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku
za komunálne odpady“.
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Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 - materiál číslo C 3/7/2018
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný v ekonomickej komisii, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu prerokovať tento materiál a schváliť východiská rozpočtu tak, ako sú
predložené.
Ing. Tibor Baran
- doplním, bola aj bohatá diskusia, veľa diskusných príspevkov na ekonomickej komisii, bolo
sa pozrieť na stav komunikácií a pohľadať nejaké možné riešenia, ako to dať do poriadku,
nájsť nejaký spôsob sfinancovania opráv a správy vôbec niektorých verejných komunikácií,
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- jedna z myšlienok bola, zaoberať sa nejakým väčším balíkom externých peňazí, z ktorých
opraviť naraz väčšie množstvo komunikácií na to nejako tak v budúcnosti myslieť, mohlo
by to byť výhodnejšie ako po kúskoch, možno tie práce by boli jednak v kratšom časovom
termíne a jednak asi lacnejšie a ja som sa chcel opýtať možno už na vymyslené, ale
k daniam v podstate za komunálny odpad prípadne k daniam z fyzických osôb, my trebárs
poplatky za komunálny odpad pre pracovníkov rôznych firiem, ktorí sú tu ubytovaní
nejakým spôsobom dočasne zrejme, čiže to sú tí zahraniční pracovníci, ktoré sú tu ubytovne,
my to máme ošetrené v nejakom poplatku? pretože s tým sa potýkajú mestá, trebárs aj
Bratislava, že tam žije odhadom metricky o 100 tisíc ľudí viacej možno, ako je ich trvale
prihlásených, tie peniaze im chýbajú, svietia pre všetkých, kúria pre všetkých, odvážajú
odpad pre všetkých; ako to je vlastne, my tu máme samozrejme pár desiatok až nie stovák
zahraničných pracovníkov, ktorí sú tu predpokladám neviem na akom pobyte, či už na
turistickom, či pracovnom, dočasnom či akom, nám z toho plynie nejaký poplatok,
predpokladám, že tiež produkujú nejaké smeti atď.; toto je taká moja otázka, lebo v žiadnom
rozpočte sa to nejak tak nerozoberalo nikdy,
Ing. Jana Nitrayová
- poplatok za komunálny odpad sa vyrubuje obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v tomto
meste; toto sa týka právnickej osoby, takže je to spoločnosť; ide o tzv. množstevný zber,
ktorý sa vyrubuje spoločnosti, ktorá vlastní takéto zariadenie, čiže toto je ošetrené cez ne;
nie je to konkrétne k cudzincom, čiže toto je spoločnosť x a jej sa vyrubuje množstevný
zber; čo sa týka ich počtu ubytovania, to je zase niečo úplne iné, to je daň z ubytovania, to
je už na počte cudzincov atď.,
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Ing. Peter Andráši
- to je v poriadku, ale trebárs ten komunálny odpad, samozrejme keď má tá spoločnosť 5
zamestnancov, ja nehovorím o zahraničných, ale tých je tu na tom prechodnom pobyte asi
ďaleko viac, lebo pochybujem, že niekto príde zo Srbska a dá si sem trvalý pobyt; skôr mi
ide o to, že tá spoločnosť keď ubytováva 100 je rozdiel, keď ubytováva 10, to je niekde
zohľadnené?
Ing. Jana Nitrayová
- oni sa musia prihlásiť,
Ing. Peter Andráši
- takže keď sa neprihlásia, nevieme o nich,
Ing. Jana Nitrayová
- počet vývozov trebárs v týždni je frekvencia a množstvo objem; príklad, dva krát 1 100
litrové, toto zaplatia, takto sa to účtuje tej spoločnosti; čiže oni si požiadajú o tento
množstevný zber, my súhlasíme, alebo keď miestnym šetrením navrhneme, že sa musí
znížiť frekvencia,
Ing. Peter Andráši
- čiže chodí sa to kontrolovať, ok,
Ing. Jana Nitrayová
- áno, tam je to zohľadnené,
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh
- jednu vec zopakujem to, čo tu odznelo, je to otázka revitalizácie chodníkov a komunikácií,
najmä chodníkov by som povedal, pretože mám viacero podnetov zo strany občanov, najmä
mamičky, ktoré chodia s detskými vozíkmi, je to niekedy po tých chodníkoch ako
tankodrom,
- dávam poslanecký návrh na prípravu novely VZN o poskytovaných dotáciách, aby do VZN
bola zaradená sociálna oblasť, pretože zatiaľ tam je len kultúra a šport; aby sme mohli
v rozpočte zaradiť nejaké financie ak to bude schválené na poskytovanie dotácií v sociálnej
oblasti, ako bolo spomínané v interpeláciách, čiže pripraviť novelu VZN o poskytovaní
dotácií so zaradením sociálnej oblasti s možnosťou poskytnutia dotácií,
Ing. Tibor Baran
- čiže doplniť uznesenie prerokovalo, odporúča a žiada o prípravu novely VZN o dotáciách
vrátane sociálnej oblasti,
Mgr. Július Morávek
- zaradení sociálnej oblasti na možnosť poskytnutia dotácií,
Ing. Róbert Andráši
- ja tiež mám k tým komunikáciám, cestám a chodníkom, lebo my sme za výbor mestskej
časti dávali aj tú Hornú ulicu, ktorá v tom rozpočte je, ale potom sme dávali aj tú časť SNP,
ktorá je od Kráľovskej po stanicu, Vajanského, Čsl. Armády, Švermovu a viem si
predstaviť, že tak sa dávali podnety aj z iných výborov, že naozaj tých komunikácií, ciest,
chodníkov treba opraviť; preto už ako tu aj bolo povedané, by naozaj bolo dobré
a výhodnejšie, aby sa zobral ten úver, naraz sa spravili tie cesty, lebo 400 tisíc približne
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každý rok minieme na tieto komunikácie, či už opravy, alebo rekonštrukcie a takto ten úver
čo sa zoberie, tak tých 400 tisíc ročne by sa splácal ten úver, ale mali by sme opravených,
to už ten pracovný tím zistí, rozumiete čo chcem povedať; nechcem dávať ešte poslanecký
návrh, ale Vy viete, či týmto smerom áno, alebo nie, analýzu určite spravia aj bez toho, aby
som dával poslanecký návrh; týmto sa prosím Vás zaoberať, lebo možno sa mýlim, ale už
aj viacerí to spomenuli, možno toto je cesta a vtedy sa možno viac zrekonštruujú tie cesty
a už sa nebudú musieť hneď tak opravovať a o to menej sa bude investovať aj do tých opráv,
keď už budeme mať viacero ciest nových,
Ing. Jana Nitrayová
- chcem pripomenúť, že sme v prvej fáze prípravy rozpočtu, kde sa rozprávame o príjme, kde
hovoríme o prioritách rozpočtu, o ktorých sme hovorili a o tomto sme naozaj rozprávali, ale
očakávam, že aj dopravný generel, jeho analytická časť, nám povie o tom, ktoré cesty sú
najviac preťažené, ktoré nie sú a samozrejme nie je to možno o úvere, možno je to
o nejakom inom modely tak, aby sa urobilo viacero ciest v logických súvislostiach
a s podkladmi, aby sa zrekonštruovali; je dosť možné ale, že do kompletného návrhu
rozpočtu 2019 toto číslo nebude veľmi presné a bude sa to musieť riešiť cez úpravu
rozpočtu, ale je to cesta a zamýšľali sme sa tak aj týmto smerom, lebo sami vieme, že je to
nutné,
Ing. Tibor Baran
- ja len doplním, toto bolo predmetom rokovania aj ekonomickej komisie, kde okrem tej
dynamickej dopravy bola posudzovaná aj tá statická doprava; iste viete skoro všetci, že kde
sú tie krízové miesta; žiaľ áut je veľa, miesta málo, ale toto bolo predmetom rokovania aj
ekonomickej komisie s týmto odporúčaním zatiaľ nie nejakým záväzným a s tým, že všetci
vieme, že ten dopravný generel, ktorý skúma aj tú dynamickú aj statickú dopravu, je
v nejakom štádiu a skutočne príde čas, kde sa nájde nejaké riešenie aj so spôsobom
financovania,
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka
- nie je to také jednoduché, lebo tie cesty chceme, aby boli perfektne urobené, ale napríklad
ulica Pionierska, tá cesta je v najdezolátnejšom stave v Šali, ale nemôžeme ju opraviť,
pretože pred dvoma rokmi nám urobili nový plyn, nové plynové vedenie, ale máme 50 ročné
vedenie vody, ktoré každý rok dva krát sa opravuje; takže najprv musíme opraviť tú vodu
a potom môžeme len cestu, pretože to je absurdná cesta; takže toto je priorita, najprv
inžinierske siete a potom sa môže urobiť povrch; nemôže sa urobiť povrch a za pol roka
prídu vodári a rozbabrú novú cestu; na Pionierskej sme aj vybavili peniaze z VÚC na novú
rekonštrukciu vodovodu a nie sú schopní zo ZVAK-u prísť, vybaviť stavebné povolenie
a urobiť to a zatiaľ sa nemôže spraviť povrch cesty,
Ing. Tibor Baran
- na margo diskusného príspevku p. R. Andrášiho, len jedno, taká istá situácia aká bola vo
Vašom výbore mestskej časti, taká bola aj v našom výbore mestskej časti, tam máme ulicu
Jesenského, tam máme prepoj Jesenského a Vlčanskej, ulica Krátka, sú to veci, ktoré určite
keď sa takýto materiál bude tvoriť, tak asi sa bude tvoriť predpokladám aj za aktívnej účasti
budúcich poslancov budúceho zastupiteľstva a v každom prípade to, čo povedal
p. Varsányi, bolo by hriechom niečo opraviť a potom to rozvŕtať,
- hlasujeme o poslaneckom návrhu p. Morávka, odporúčam to dať do bodu C, kde žiada
o prípravu novely VZN o poskytovaní dotácií aj na sociálnu oblasť; dobre je to tak?
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Mgr. Július Morávek
- áno,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení:
- žiada pripraviť novelu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania
dotácií tak, aby do všeobecne záväzného nariadenia bola zaradená sociálna oblasť
s možnosťou poskytnutia dotácií.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslaneckým návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019,
B. odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 vychádzajúci z predložených východísk,
C. žiada
pripraviť novelu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií tak,
aby do všeobecne záväzného nariadenia bola zaradená sociálna oblasť s možnosťou
poskytnutia dotácií.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
tento prenájom.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka
nehnuteľnosti; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený
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v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa
5. septembra 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parcely „C“ KN č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 307 m2,
z ktorých 97 m2 bude slúžiť ako oddychová zóna a 210 m2 ako prístup do objektu, vedeného
na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v cene 6,639 Eur/m2/rok,
t. j. v celkovej cene 2 038,17 Eur, na dobu neurčitú, pre DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49,
Šaľa, IČO 50 346 181.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča schváliť
tento prenájom.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v starostlivosti a výsadbe
zelene; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta 5. septembra 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle
Geometrického plánu č. 52/2018, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o.,
overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 248/2017, dňa
28. 05. 2018, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 50/34, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 415 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
68,48 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Romana Vinczeho, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa.
Prezentácia: 11
Za:
0
Proti:
11
Zdržal sa:
2
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
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3. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
tento prenájom.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích
miest pre klientov spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 5. septembra 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 5,975 Eur/m2/rok, v sume 1 123,30 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre
MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou
k novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo
1247/3 a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za
pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri
železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa materiál číslo D 4/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
túto zámenu.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k novému
cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a parcela číslo
1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok registra „E“
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katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve
mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších dodatkov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení
majetkových vzťahov k prístupovej komunikácii k novému cintorínu; zámer zámeny
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke mesta dňa 5. septembra 2018,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok vedený v registri „E“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 7266,
v lokalite pri železničnej vlečke, ako parcela číslo 1838/4, orná pôda o výmere
11726 m2, hodnota pozemku podľa znaleckého posudku číslo 32/2018 vyhotoveného
súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 28 259,66 Eur,
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemky vedené v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6294,
parcela číslo 1247/3, ostatná plocha o výmere 1007 m2 a parcela číslo 1268/2, zastavaná
plocha o výmere 2676 m2, hodnota zamieňajúcich pozemkov podľa znaleckého posudku
číslo 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje
27 296,34 Eur,
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre
zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Okruhlicu a manželku Evu
Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa - materiál číslo D 5/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zverejniť
zámer.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 888/9, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 43 m2, zapísaná na liste vlastníctve č. 1 v katastrálnom území Šaľa, sa
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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 Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra „C“
katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 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
zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov, v cene
43,15 Eur/m2, v celkovej cene 1 855,45 Eur, pre Milana Okruhlicu a manželku Evu
Okruhlicovú, trvale bytom Nešporova 1007/13, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť
povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici
M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho,
bytom M. R. Štefánika 119/5, Šaľa - materiál číslo D 6/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča schváliť
zverejnenie zámeru na prevod.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M. R. Štefánika
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 50/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 142 m2 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 ulici M. R. Štefánika v Šali, časť parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1, ako novovytvorená parcela č. 50/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
142 m2 podľa geometrického plánu č. 52/2018, vyhotoveného spoločnosťou
Geo Advice, s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod
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č. 248/2018, dňa 28. 05. 2018, 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 okrasnú záhradku vedľa bytového
domu súpisné č. 119, v cene 49,79 Eur/m2, v celkovej cene 7 070,18 Eur pre Romana
Vinczeho, trvale bytom M. R. Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že na
prevádzanom pozemku je povinný strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Prezentácia: 13
Za:
0
Proti:
13
Zdržal sa:
0
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa materiál číslo D 7/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
zverejnenie zámeru na prevod.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN č. 3080/257, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 155 m2, vedená 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 vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela
registra „C“ KN č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená
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 ide o pozemok priľahlý pozemku vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa a na tomto pozemku sa nachádza príjazdová komunikácia do objektu
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,00 Eur/m2, t. j. pri výmere 155 m2
v celkovej kúpnej cene 4 650,00 Eur, pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927
05 Šaľa, IČO: 36 544 400.
48

Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou
komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Róberta Melega a spol. - materiál číslo D 8/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie
k tomuto materiálu.
Diskusia:
Ing. Tibor Baran
- materiály D8 a D9 sú identické akurát osoby sú iné; jedná sa o prístupovú komunikáciu ku
garážam za touto školou J. Murgaša; keď rozdelili tieto pozemky medzi jednotlivých
účastníkov tak bolo to pod ten rozsah 100 metrov, kde bolo pred pár rokmi schválené
uznesenie na návrh kolegu Andrášiho, že tieto pozemky predávať za 11 Eur; zhodou
okolností hlasovanie na ekonomickej komisii dopadlo 3:3, takže nebol z toho žiadny záver;
žiadatelia žiadajú prevod tohto pozemku za polovicu tej sumy za 5,50 Eur, ja sa zhodou
okolností prihováram a budem hlasovať za to, aby tieto pozemky boli predané za tú cenu,
čo schvaľujú žiadatelia aj keď mestský úrad vo svojom stanovisku upozorňuje na toto
uznesenie, ktoré hovorí o jedenástich Eurách; pod týmito komunikáciami, alebo budúcimi
komunikáciami je teplovodné vedenie; je tam jednoducho vecné bremeno atď., ktoré
v každom prípade cenu tohto pozemku znižuje; v žiadnom prípade nechcem prosiť, ale je
to problém, ktorý nestojí veľa a aby s tým mestský úrad nemal ďalšie problémy, aby sme
to procedurálne nenaťahovali, ja sa prihováram za to, aby sme schválili predaj za túto cenu
5,50 Eur,
Mgr. Jozef Belický
- stanovisko mestského úradu vychádza z platného uznesenia, faktom je, že je tam teplovod,
ktorý bol práve v súčasnosti opravovaný a je aj vecným bremenom, ktoré budeme musieť
preniesť na týchto vlastníkov; ja som sa s nimi stretol, hovoril som s nimi o tom, takýto
prípad sme mali aj v prípade záhradiek, kde viedol strednotlak plynu a potom sme
diferencovali cenu pre ochranné a bezpečnostné pásmo samostatne; tu nevieme nič iné
urobiť, pretože to potrubie sa ani preložiť nedá, ani preloženie v krátkej budúcnosti nebude,
teraz je zrekonštruované tak, aby s ním neboli v budúcnosti problémy, ale je jednoducho
vecným bremenom; preto ja som im hovoril, nech prídu s vlastným návrhom ceny, ten návrh
ceny sme predložili aj mestskému zastupiteľstvu; preto je to vlastne znížená cena, pretože
to vecné bremeno odtiaľ nemôžeme odstrániť,
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou
komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 148 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej „C“ KN parcely č. 2667/3,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa
Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18.
07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017
pod číslom 306/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale
prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu
činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na
Ul. J. Kollára v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 148 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej „C“ KN parcely
č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa
Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa
18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, v podiele 3/4 k celku, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien, spočívajúceho v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní
žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku
garážam v ich vlastníctve, ako aj v zabezpečení vstupu na pozemky pre jednotlivých
žiadateľov vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho podielu podľa prílohy č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia, v celkovej kúpnej cene 610,50 Eur, s tým, že sú na
prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Prezentácia: 13
Za:
8
Proti:
2
Zdržal sa:
3
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou
komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Pavla Behuna a spol. - materiál číslo D 9/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie
k tomuto materiálu.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou
komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/33, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 172 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej „C“ KN parcely č.
2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa
Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 18.
07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 20. 07. 2017
pod číslom 306/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale
prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu
činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na
Nešporovej ulici v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/33, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 172 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej „C“ KN
parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o.
dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, v podiele 3/5 k celku, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien, spočívajúceho v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní
žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku
garážam v ich vlastníctve, pre jednotlivých žiadateľov vo veľkosti príslušného
spoluvlastníckeho podielu podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia,
v celkovej kúpnej cene 567,60 Eur, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť
povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prezentácia: 13
Za:
8
Proti:
2
Zdržal sa:
3
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
10. Miloš Rehák, Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa
– prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva materiál číslo D 10/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča tento
prevod.
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Diskusia:
Miloš Rehák
- v tomto bode hlasovať nebudem, bol by to stred záujmov,
Mgr. Jozef Belický
- chcel si jednoducho oznámiť, že v tejto veci máš osobný záujem,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva,
B. schvaľuje
prevod spoluvlastníckeho podielu 6/20-tín na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
mesta Šaľa, pozemku parcela „C“ KN č. 3080/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere
602 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste vlastníctva č. 3976, podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Miloša Reháka, trvale bytom Nivy 1473/27,
927
05
Šaľa,
vo
veľkosti
spoluvlastníckeho
podielu
3/20-tín
2
k celku, v kúpnej cene 46,- Eur/m , t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 90,3 m2
v celkovej kúpnej cene 4 153,80 Eur a pre Máriu Tóthovú, trvale bytom Nivy 1482/32, 927
05 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/20-tín k celku, v kúpnej cene
46,- Eur/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 90,3 m2 v celkovej kúpnej cene
4 153,80 Eur do ich podielového spoluvlastníctva.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
11. Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele
číslo 3080/178 - materiál číslo D 11/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča tento
prevod. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky tiež odporúča tento prevod.
Ďalej doplnila, že v prílohe č. 1 k uzneseniu pri byte č. 13 je napísané meno Bahýlová Ivana,
tento byt č. 13 zostáva vo vlastníctve mesta Šaľa.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo
3080/178,
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B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v registri „C“ katastra nehnuteľností na
liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Šaľa:
- bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici
Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178,
- pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3080/178, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 439 m2,
pre doterajších nájomníkov bytov v spoluvlastníckych podieloch k spoločným častiam,
zariadeniam, príslušenstve bytového domu so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1, ako aj prislúchajúceho podielu na pozemku, parcela číslo 3080/178, zastavaná
plocha a nádvorie, podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
12. Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu
pozemkov vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 12/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča schváliť
kúpu tohto pozemku.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľov vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra „C“
KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria, vedených katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického
plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 14. 06. 2018, úradne overený
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 06. 2018 pod
č. 301/2018, ako novovytvorené parcely registra „C“ KN a to:
- parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,
- parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,
- parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2,
za kúpnu cenu 11,00 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 21 m2 v celkovej kúpnej cene
231,- Eur, pre Petra Doru a manželku Máriu Dorovú, 925 81 Diakovce s. č. 33, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
53

Prezentácia: 13
Za:
1
Proti:
9
Zdržal sa:
3
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.

13. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za
zamestnaním do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska
3056/55, Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16,
Šaľa - materiál číslo D 13/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
kúpu tohto pozemku.
Ďalej doplnila, že v časti B. schvaľuje bod 2. parcela č. 3437/3, ostatné plochy je napísaná
výmera 220 m2, po správnosti má byť 74 m2, došlo tam k chybe v písaní a tým pádom cena,
ktorá je vyčíslená 3 281,16 Eur sa mení na 2 917,69 Eur.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním
do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55,
Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa,
B. schvaľuje
1. kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 8897, v ½ a to:
- parcela „C“ KN č. 3436/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2, výmera
spoluvlastníckeho podielu 59 m2,
- parcela „C“ KN č. 3437/2, ostatné plochy o výmere 67 m2, výmera
spoluvlastníckeho podielu 33,5 m2,
t. j. 92,5 m2 za cenu 4,979 Eur/1m2 t. j. v celkovej cene 460,56 Eur od Jozefa Janoviča,
bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka,
2. kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 89 a to:
- parcela č. 3436/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 220 m2
- parcela č. 3436/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 88 m2
- parcela č. 3437/1, záhrady o výmere 790 m2
- parcela č. 3437/3, ostatné plochy o výmere 74 m2
od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka v ½-ine za cenu
4,979 Eur/1 m2 t. j. 2 917,69 Eur a od Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16,
Šaľa v ½-ine za cenu 4,979 Eur/1m2 t. j. 2 917,69 Eur.
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Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie
vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 14/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
zriadenie vecného bremena.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,
B. schvaľuje
zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
- v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 11619 m2 a parcela č. 2056/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1951 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,
- v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela č. 389, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1559 m2; parcela č. 478/2, lesný pozemok o výmere 381 m2 a parcela
č. 1319, ostatné plochy o výmere 8543 m2, vedené na liste vlastníctva č. 7266,
spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní,
údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných
úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 34125361-68/2018, ktorý vyhotovila
spoločnosť GEOplán Trenčín s.r.o. dňa 26. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa dňa 16. 07. 2018 pod číslom 319/2018 a za odplatu
v celkovej výške 2 180,00 Eur v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.
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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15. IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 01 Trnava – 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 15/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že materiál nebol prerokovaný na ekonomickej komisii.
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 k. ú. Šaľa
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
B. schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa v platnom znení časovo neobmedzené, bezodplatné vecné bremeno spočívajúce
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, k nehnuteľnostiam vedeným
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri
„E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1324/2, ostatná plocha o výmere 2224 m2; parcela
číslo 1319, ostatná plocha o výmere 8543 m2; parcela číslo 1321/11, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 5407 m2, na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle geometrického plánu č.
86/2018 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., v koridore o šírke 1 m, v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518, v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 14. 08. 2018 spoločnosťou IC
Holding, s.r.o., so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO: 50 346 342.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.

F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela
„Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ
o ochrane osobných údajov“ - materiál číslo F 1/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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Diskusia:
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh
- navrhoval by som, aby materiály F 1 (ktorý už bol) až po materiál F 12 boli predložené
naraz, aby k nim prebehla diskusia a hlasovalo sa o nich jednotlivo,
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol o materiáloch F 2 – F 12 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.
Predkladateľky predložili materiály F 2 – F 12:
2. Zmluva o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na
Mestskom cintoríne v Šali“ - materiál číslo F 2/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
3. Zmluva o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu MŠ
Palárika na Družstevnej ulici v Šali“ - materiál číslo F 3/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
4. Zmluva o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale
na ul. Hornej 30 v Šali“ - materiál číslo F 4/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
5. Zmluva o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018
na zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie
virtuálneho dátového centra a pevného pripojenia na internet - materiál číslo
F 5/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
6. Kúpna zmluva o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou
a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASEVICE,
a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava - materiál číslo F 6/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
7. Kúpna zmluva č. 500/2018 (Z201828141_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálnotechnického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 7/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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8. Zmluva o dielo č. 576/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“ materiál číslo F 8/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
9. Zmluva o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - materiál číslo F 9/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
10. Kúpna zmluva č. 575/2018 (Z201828412_Z) na dodanie tovarov v rámci projektu
„Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“ - materiál číslo F 10/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
11. Zmluva o dielo č. 558/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Zmena
systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“ - materiál číslo F 11/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
12. Zmluva o dielo č. 633/2018 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ - materiál číslo F 12/7/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Do diskusie k materiálom F 2 – F 12 sa neprihlásil žiadny z poslancov.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 1/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo a zmluvu o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela „Zavedenie
bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných
údajov“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Zavedenie bezpečnostných požiadaviek
a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov“,
b) Zmluvu o dielo a zmluvu o poskytnutí služby č. 435/2018 na vykonanie diela
„Zavedenie bezpečnostných požiadaviek a povinnosti v súlade s Nariadením EÚ
o ochrane osobných údajov“ uzatvorenú so zhotoviteľom DATALAN, a.s.,
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734, DIČ: 2020259175, IČ DPH:
SK2020259475.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 2/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na
Mestskom cintoríne v Šali“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Reštaurovanie historického kríža na
Mestskom cintoríne v Šali“,
b) Zmluvu o dielo č. 538/2018 na realizáciu diela „Reštaurovanie historického kríža na
Mestskom cintoríne v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Restau.Art s.r.o.,
Vajnorská 84, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 47 669 951, DIČ: 2024124333.
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 F 3/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu
MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena okien a dverí objektu
MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“,
b) Zmluvu o dielo č. 539/2018 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí objektu
MŠ Palárika na Družstevnej ulici v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom EUROMONT
group s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48338273, IČ DPH: SK2120150912.
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 F 4/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na
ul. Hornej 30 v Šali“,
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B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena PVC krytiny v športovej hale na
ul. Hornej 30 v Šali“,
b) Zmluvu o dielo č. 577/2018 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale
na ul. Hornej 30 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Ivan Blažo – IBEX, Sv. Gorazda
696/448, 951 31 Močenok, IČO: 32 338 449, IČ DPH: SK1020280151.
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 F 5/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018 na
zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie virtuálneho
dátového centra a pevného pripojenia na internet,
B. berie na vedomie
zmluvu o poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb č. 206/2018 na
zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete, poskytovanie virtuálneho
dátového centra a pevného pripojenia na internet uzatvorenú so spoločnosťou Orange
Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, IČ DPH: SK2020310578.
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 F 6/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
kúpnu zmluvu o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou
protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASERVICE, a.s.,
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou pre
zákazku s nízkou hodnotou na kúpu osobného motorového vozidla s izotermickou
úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy,
b) kúpnu zmluvu o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou
protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 470/2018 – DANUBIASERVICE, a. s.,
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO 31397549,
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C. schvaľuje
prevod vozidla do správy rozpočtovej organizácie mesta Šaľa – Domov dôchodcov Šaľa,
IČO 48484342.
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 F 7/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. 500/2018 (Z201828141_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálnotechnického vybavenia - Domov dôchodcov Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálnotechnického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“,
b) Kúpnu zmluvu č. 500/2018 (Z201828141_Z) uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu „Nákup materiálnotechnického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“ s dodávateľom TriCare s. r. o.,
Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava, IČO 51053608,
C. schvaľuje
odovzdanie nadobudnutého materiálno-technického vybavenia do správy rozpočtovej
organizácie mesta Šaľa – Domov dôchodcov Šaľa, IČO 48484342.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 8/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 576/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Rekonštrukcia
kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej náročnosti“,
b) Zmluvu o dielo č. 576/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
v rámci projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Šaľa - Veča – zníženie energetickej
náročnosti.“ s dodávateľom Unistav Teplička s. r. o., Fatranská 1326/124, 013 01
Teplička nad Váhom, IČO: 36418633, DIČ: 2021851953, IČ DPH: SK2021851953.

61

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 F 9/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 537/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Cyklotrasa
za zamestnaním do priemyselného areálu“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Cyklotrasa za
zamestnaním do priemyselného areálu“,
b) Zmluvu o dielo č. 537/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
v rámci projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ s dodávateľom
Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava IČO: 00896225,
DIČ: 2020294144, IČ DPH: SK2020194144.
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 F 10/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. 575/2018 (Z201828412_Z) na dodanie tovarov v rámci projektu „Zmena
systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s využitím elektronického
trhoviska na dodanie tovarov s názvom „Polopodzemné kontajnery s príslušenstvom na
zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom“ v rámci projektu „Zmena
systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“,
b) Kúpnu zmluvu č. 575/2018 (Z201828412_Z) uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka na dodanie tovarov „Polopodzemné kontajnery
s
príslušenstvom na zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom“ v rámci
projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom
systému polopodzemných kontajnerov“ s dodávateľom REDOX - ENEX s.r.o.,
Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín, IČO: 50407821, DIČ: 2120312898, IČ DPH:
SK2120312898.
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Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 11/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 558/2018 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Zmena
systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Zmena
systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov“,
b) Zmluvu o dielo č. 558/2018 uzatvorenú v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci
projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom
systému polopodzemných kontajnerov“ s dodávateľom Contec service s.r.o., Krátka
569,
049
51
Brzotín,
IČO:
45287082,
DIČ:
2022924904,
IČ DPH: SK2022924904.
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 F 12/7/2018) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 633/2018 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“,
b) Zmluvu o dielo č. 633/2018, ktorá bude uzatvorená v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ s dodávateľom
SPORTER s. r. o., Esterházyovcov 1595/16, 924 01 Galanta, IČO: 35935979,
DIČ: 2022004908, IČ DPH: SK 2022004908.
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Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

H. RÔZNE
1. Informácia o možnosti náhradného umiestnenia mozaiky „Halleyho kométy“ v meste
Šaľa - bod číslo H 1/7/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Mgr. Jozef Belický
- len by som chcel predostrieť informáciu, pretože na minulom mestskom zastupiteľstve bola
ukončená diskusia s tým, že sa prijme k tomu záver, čo s Halleyho kométou, ktorá bola
inštalovaná na mestskom úrade; poprosím fotografie, spojili sme sa s autorom, vybral si
nejakú lokalitu, kde sme vybrali samostatný múr, je to v lokalite, kde bude realizovaná
revitalizácia vnútrobloku vo Veči a súčasťou tejto revitalizácie by sa stala vlastne inštalácia
tohto umeleckého diela; je to na stene, ktorá je 16 metrov dlhá, myslím že 8 metrov vysoká
a je možné z druhej strany na toto dielo umiestniť ďalšie dielo, alebo urobiť tam napríklad
lezeckú stenu, alebo niečo úplne iné, toto je otvorené; toto je návrh, ktorý nám predložil
autor, samozrejme môžeme vybrať celkom inú lokalitu, kde sa takéto dielko môže
umiestniť; my sme to vybrali preto, lebo hodí sa to aj preto, pretože autor je presvedčený
o tom, že tie vnútrobloky postrádajú akékoľvek umenie, kultúru, alebo niečo, čím by sa
povzniesli, toto je holý fakt; ony tam nie sú žiadne umelecké diela, aj neboli inštalované;
sem by sa to hodilo aj preto, lebo sme tesne pred rekonštrukciou tohto celého priestoru
a možno do toho obnoveného vnútrobloku je to jednoducho vhodnejšie, než na tú školu,
kde sme sa stretli s odporom verejnosti; toto je jedna z možností, ak chceme toto dielo
zachovať, ak máte iné návrhy, prijímame aj tie,
Diskusia:
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh
- komisia kultúry na ostatnom zasadnutí 18. 09. 2018 konzultovala túto záležitosť v bode
rôzne a konštatovala, dávam to ako poslanecký návrh, predmetné umelecké dielo zachovať
pre mesto Šaľa, po druhé komisia odporúča, aby to dielo zostalo v Šali a neumiestňovalo
sa na Veči a po tretie výber miesta aby sa dial v súčinnosti mestského úradu výtvarníka
a niekoho delegovaného komisiou kultúry a cestovného ruchu,
Ing. Peter Andráši
- tí občania toho vnútrobloku dostali nejakú informáciu, alebo túto vizualizáciu?
Mgr. Jozef Belický
- občania vnútrobloku ju nedostali ani vizualizáciu vnútrobloku,
Ing. Peter Andráši
- nevedia o tom,
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Mgr. Jozef Belický
- nevedia zatiaľ o tom, lebo mestské zastupiteľstvo zatiaľ k tomu nezobralo záver, toto je
zatiaľ len jeho návrh,
Ing. Peter Andráši
- ako z môjho pohľadu je to tam úplne nevhodné, ako päsť na oko je to tam,
Ing. Róbert Andráši
- chcem sa spýtať, či to je tá stena, ktorá mala byť na grafity, alebo toto je úplne iná stena,
Mgr. Jozef Belický
- určite tam nebude stena na grafity, tá nie je do toho vkomponovaná, toto je celkovo stena
vytvorená len na toto umelecké dielo a jej zadná strana sa dá použiť na čo uznáme za
vhodné,
Ing. Róbert Andráši
- ale na grafity tam máme stenu, tú pri kotolni, je tam plánovaná,
Róbert Tölgyesi
- ja som zase proti tomuto celému, lebo je to úplne zbytočné vyhodenie peňazí, originál sa
zakryje, vytvorí sa kópia za 12,5 tisíca, ktoré vieme použiť inde a to nie je len môj názor,
to je názor aj občanov, s ktorými som sa rozprával,
Mgr. Jozef Belický
- v diskusii odznel poslanecký návrh p. Morávka, aby po 1. dielo bolo zachované, po
2. aby bolo zachované v Šali a po 3. aby lokalita bola vybratá v súčinnosti s autorom,
s mestským úradom a s vyslaným členom komisie kultúry; správne som to pochopil?
Mgr. Július Morávek
- áno, ale nie je to len môj návrh, ale návrh z komisie kultúry a cestovného ruchu,
Mgr. Jozef Belický
- áno, ale teraz je to tvoj návrh na tomto zasadnutí, hlasujte o tomto návrhu,
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o možnosti náhradného miesta „Halleyho kométy“ v meste Šaľa,
B. odporúča
1. predmetné umelecké dielo zachovať pre mesto Šaľa,
2. dielo ponechať v Šali a neumiestňovať ho vo Veči,
3. výber lokality uskutočniť v súčinnosti autora, mestského úradu a člena komisie kultúry
a cestovného ruchu delegovaného komisiou.
Prezentácia: 14
Za:
13
Proti:
1
Zdržal sa:
0
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MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Mgr. Jozef Belický
- p. Morávek budeš vyzvaný ako predseda komisie, aby ste delegovali jedného člena, ktorý
sa bude na tomto podieľať,
- chcel by som sa poďakovať riaditeľovi Organizácie sociálnej starostlivosti, že v najťažších
časoch, časoch prerábky budovy mestského úradu, nám dovolil rokovať v tejto miestnosti;
hovorím to cielene preto, lebo verím tomu, že budúce mestské zastupiteľstvo, ako posledné
zasadnutie v tomto volebnom období, sa udeje v nových priestoroch zrekonštruovaného
mestského úradu; bude to 25. 10. a ak sa to stane, budeme mať určite dôvod na oslavu,
pretože aj v čase, aj v kvalite, aj v termínoch, aj s problémami, ktoré riešime pri
rekonštrukcii mestského úradu, sa popasovať naozaj nie je jednoduché a verím, že toto
zasadnutie v týchto priestoroch bolo posledné a vidíme sa v zrekonštruovaných priestoroch
kongresovej sály.
ČASŤ IV.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2018.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Gera
Ing. Ivan Kováč

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľka:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 10. októbra 2018
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