ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 28. marca 2019
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 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 20 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
Ospravedlnenie nenahlásil žiadny z poslancov.
Neskorší príchod ohlásil: Ing. Štefan Bartošovič.
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Belický
stiahol z programu rokovania:
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 7/2/2019 – Návrh spôsobu nakladania
s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júliu Gállovú, Horná
922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa
navrhol doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 4/2/2019 – Ústna informácia o stave
zmluvných záväzkov so spoločnosťou ENVI-GEOS
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom
sídle mesta (bez stiahnutého materiálu D 7/2/2019):
Prezentácia: 19
Za:
19
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 4/2/2019 – Ústna informácia o stave
zmluvných záväzkov so spoločnosťou ENVI-GEOS
Prezentácia: 20
Za:
20
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 1/2/2019
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2019
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019 - materiál
číslo A 3/2/2019
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO
4. Ústna informácia o stave zmluvných záväzkov so spoločnosťou ENVI-GEOS - bod
číslo A 4/2/2019
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne
služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 1/2/2019
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS; PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka
Domova dôchodcov Šaľa
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2019
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ
C. Hospodárenie mesta
1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019 - materiál číslo C 1/2/2019
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO
2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 2/2/2019
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
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D. Majetkové záležitosti
1. Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
2. Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova
445/17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
3. PRADOR spol. s.r.o., 925 81 Diakovce č. 33 – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
4. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
5. Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J.
Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál
číslo D 5/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN číslo
2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1,
927 01 Šaľa; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka
160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely CKN číslo 2506/4,
nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál
číslo D 6/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu
Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 8/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa
– žiadosť o opätovné prerokovanie - materiál číslo D 9/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
9. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou materiál číslo D 10/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
10. KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta materiál číslo D 11/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných
bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 12/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
12. SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa a SILVIA spol. s r. o.,
Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky
vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 13/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
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13. Návrh na úpravu nájomného bytov v "Bodovom bytovom dome B1", súpisné číslo
2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo
1971/9 a v "Bodovom bytovom dome B2", súpisné číslo 2490/4B, postavenom na
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská,
v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 14/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
14. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zámenu pozemkov materiál číslo D 15/2/2019
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
1. Kúpne zmluvy č. 1008/2018, 1009/2018 a 1010/2018 – Nákup vybavenia (interiérové
vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) – Učebňa fyziky a učebňa
jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa - materiál číslo F 1/2/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
2. Zmluva o dielo č. 147/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ - materiál číslo F 2/2/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
3. Zmluvné kontrakty č. 96/2019, 97/2019, 98/2019 a 99/2019 na dodanie tovarov, služieb
a uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia verejných
medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ - materiál číslo F 3/2/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
4. Zmluva o dielo č. 65/2019 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Hasičská
zbrojnica Šaľa – Veča“ - materiál číslo F 4/2/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
5. Rámcová dohoda č. 21/2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych
komunikácií v meste Šaľa“ - materiál číslo F 5/2/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
6. Zmluva o poskytovaní služieb č. 68/2019 na „Čistenie mesta Šaľa“ - materiál číslo
F 6/2/2019
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.
Časť IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Róbert Tölgyesi
členovia: Ing. Róbert Andráši, Marek Molnár
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Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- zástupcovia primátora mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednostka mestského úradu
- hlavná kontrolórka mesta
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Peter Hlavatý a JUDr. Anna Torišková.
Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice z 1. zasadnutia
mestského zastupiteľstva konaného 07. 02. 2019, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Určenie zapisovateliek
Za zapisovateľky 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie podali poslanci: Miloš Rehák, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,
Marek Molnár.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Miloš Rehák
- chcel by som sa opýtať ako pokračuje rokovanie ohľadom plavárne,
Mgr. Jozef Belický
- rokovanie ohľadom plavárne pokračuje tak, že stretol som sa s p. generálnym riaditeľom
Duslo a.s., kde sme si dohodli nejaký postup a nejaké stretnutie, ktoré by on vedel
zorganizovať s predsedom olympijského výboru p. Siekelom; na toto stretnutie sa ešte čaká,
lebo mohlo byť buď v ten deň, keď tu bol na návšteve p. prezident Kiska, alebo potom sa
dohodlo, že sa určí náhradný termín, zatiaľ takýto termín určený nebol; okrem toho
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samozrejme prebiehajú rokovania, rozoslali sme listy, jednak na Ministerstvo školstva so
žiadosťou o riešenie tejto situácie, taktiež p. predsedovi vlády bol doručený list, tam nám
prišla odpoveď, že poverený riešením tohto problému je p. štátny tajomník Ministerstva
školstva p. Gönci, ktorý by sa nám mal ozvať v tejto súvislosti; okrem toho prebehli
niektoré ďalšie rokovania s inými osobami, ktoré môžu byť zainteresované pri riešení;
hľadá sa jednak model preto, aby možno východiskové podmienky boli iné, tzn., že by sa
stanovila iná cena pre kúpu, alebo aby sa našli peniaze z iných zdrojov, než zo zdrojov
mesta a táto plaváreň bola zachovaná; jedna vec je, čo sa týka kúpy plavárne, alebo teda
zmeny majiteľa a zmeny vlastníka plavárne; druhá vec je v súvislosti s rekonštrukciou, ktorá
bola signalizovaná; tam sa ukazuje, že možno ten problém nie je až tak úplne preskúmaný
doteraz, že by bol tak presne, ako to bolo popísané; máme už ponuky jednak na demontáž
lana, ktoré by mohlo byť použité na skúšku a máme aj ponuku od firmy, ktorá je oprávnená
takúto skúšku vykonať, dokáže to urobiť priamo na mieste, teda priamo v plavárni v Šali
s tým, že možno sa ukáže, že životnosť lán je úplne iná, než dnes vieme predpokladať podľa
posledného statického posudku; každopádne aj podľa posúdenia našich ľudí, bol tam
p. Ing. Čibrik, bol sa na to pozrieť aj s nejakým predpokladom, či hovoríme fakt o nejakom
nebezpečí, takto tá situácia dnes stojí; budeme sa snažiť o to, aby sme vydemontovali to
lano napriek tomu, že nie sú ešte zmenené vlastnícke vzťahy, ale aby sme sa podieľali na
tom, že bude vydemontované lano a urobí sa na ňom tá skúška; a podľa toho, aký bude
záver tohto, tak budeme pokračovať v rokovaniach s akciovou spoločnosťou Duslo; dnes
nie sme schopní prijať žiadny záver, pretože nemáme odpovede ešte od žiadneho
relevantného subjektu, ale zase komunikovať komunikujeme, čiže verím tomu, že ten cieľ,
ktorý tu bol stanovený v mestskom zastupiteľstve a ktorý je podľa mňa logický aj pre
väčšinu občanov, že táto plaváreň neskončí svoju činnosť, sa nám podarí určite naplniť; ak
postačuje táto informácia teraz, samozrejme priebežne budem informovať na ďalších
zasadnutiach mestského zastupiteľstva vždy o tom, aká je aktuálna situácia,
Miloš Rehák
- áno, ďakujem,
Ing. Peter Andráši
- ja mám toho trošku viac; chcem poprosiť, vzhľadom na to, že už je teplejšie obdobie, či by,
myslím si, že čo máme zazmluvnenú tú spoločnosť na opravu ciest a chodníkov, prechod
od ul. Letnej po ul. V. Šrobára, kde sa minulé obdobie rozširovala tá zóna o parkovanie, ale
tá prejazdná cesta je už pomerne dosť rozbitá, či by mohla nastať prioritná oprava,
- ďalej som sa chcel spýtať na cintorín, v akom režime vlastne funguje, pretože stala sa mi
taká vec, bol som pred dvomi týždňami v sobotu na pohrebe a ako to smútočné
zhromaždenie vychádzalo z domu smútku, tak si vypočulo asi 15 – 20 sekúnd angličtiny
pre začiatočníkov, myslím, že to bola druhá lekcia, tuto to p. Hlavatý tiež potvrdí; keď to
nechtiac odľahčím, tomu nebožtíkovi to nepomôže, ale myslím si, že tých pozostalých to
určite nepotešilo; to je taká otázka, ako to tam funguje, kto sa stará o to,
Mgr. Jozef Belický
- nehnevaj sa, ale nie úplne rozumiem tomu, čo sa tam odohralo,
Ing. Peter Andráši
- jednoducho počas smútočného obradu tam niekto púšťal angličtinu,
Mgr. Jozef Belický
- v Šali, alebo vo Veči?
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Ing. Peter Andráši
- v Šali, púšťali tam angličtinu pre začiatočníkov,
Mgr. Jozef Belický
- ako z CD?
Ing. Peter Andráši
- netuším odkiaľ, priznám sa, som to nekontroloval, ale ako treba s tým dačo porobiť; neviem,
či to má nejaký režim teraz, či to niekto spravuje, nespravuje, kto je za to zodpovedný,
Mgr. Jozef Belický
- my máme zariadenie, ktoré je zariadením pre reprodukciu, ak si to želá zrejme pozostalá
rodina a my toto zariadenie prepožičiavame pohrebnej službe, ktorá organizuje pohreb,
s týmto my absolútne nemáme nič spoločné, čo tam vo finále odznie; našou úlohou,
a zodpoviem možno otázku ešte niekoho iného, našou úlohou je udržiavať toto zariadenie
funkčné a to sa nám ukázalo ako problém vo večianskom cintoríne; zato sa pýtam na to,
lebo máme sťažnosť na večiansky cintorín, že nefungovalo vôbec, ale tam už sa zjednáva
náprava, jednoducho bola to naša chyba, lebo to zariadenie nebolo funkčné,
Ing. Peter Andráši
- dobre, ja som sa pýtal na šaliansky, že kto to vlastne ovláda celé,
Mgr. Jozef Belický
- pohrebná služba, ktorá dostane toto do nájmu ako súčasť nájmu pre ten obrad,
Ing. Peter Andráši
- lebo si myslím, že to určite nebolo také veselé v tej chvíli,
- ďalej by som chcel, možno to smeruje ani nie na mesto, ale k polícii, tento týždeň v sobotu
(vlastne aj minulú) ako chodievam na firmu, okolo trištvrte na osem, ôsmej, napočítal som
v meste na svetlách, ktoré fungujú smerom na Galantu, tá križovatka je funkčná,
12 kamiónov, nejaké šalianske, novozámocké, komárňanské a jeden poľský, prešli sme to
na dvakrát a zdalo sa mi, že po blízku bolo aj auto polície, ktorí sú teda oprávnení
kontrolovať, lebo nechce sa mi veriť, že všetci by mali výnimku; to bolo tento týždeň
a minulý, to som si tak začal všímať, že v sobotu by sa nemalo jazdiť, s nejakými
výnimkami a toto sa mi nezdalo, že by všetci viezli kvety a potraviny, to bola vyslovene
zhoda náhod, takže možno keby polícia zaviedla nejakú „námatkovú“ kontrolu, či si z nás
nerobia tranzit,
- ďalej, až ste všetci zaznamenali, bola aj reportáž ohľadom mosta, v podstate v tej reportáži
sme sa dozvedeli od hovorkyne, na ktorej vyjadrenie sa čakalo, lebo bola údajne chorá, že
do toho mosta Slovenská správa ciest (SSC) investovať nemieni, lebo veď nám opravili
zábradlie; údajne minuli na opravy 6 tisíc Eur, tak ako z môjho pohľadu to je pekne drahá
oprava a viete, akým spôsobom sa to opravuje; takže by som chcel apelovať na to, či naozaj,
napriek tomu, čo bolo povedané, čo tá SSC má vysúťaženú tú firmu, ktorá to tam chodí tĺcť
lopatami, tú nejakú zimnú zmes, keď je 15 stupňov, či naozaj to nie je možné vyriešiť tým,
že by nám to dala istým spôsobom do nejakej normálnej správy a my by sme sa o to
postarali, pretože naozaj tá firma Buch, oni majú normálne rezačku, majú valec, majú
v podstate všetko a sami ste videli, ako to je opravované;
- to sa dostávam potom znovu k tomu kruhovému objazdu, až sme sa možno bavili o tom, či
je tam možné zo strany mesta dať nejakú zábranu, cesta asi nie je naša, Tesco ju neprevzalo,
sú tam zhruba 15 cm výtlky, kamióny chodia už veselo od ul. Vlčanskej; ja stále tvrdím, že
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keby sme tam vyvŕtali jednu 20 cm dieru, zaliali tam tyč betónom, nejakú rúru oceľovú,
pochybujem, že by bol niekto taký hlúpy; a keby sme to mali byť braný ako čierna stavba,
no tak sa poťahujme s nimi; chráňme si predovšetkým svoj majetok, ako aj keď to nie je,
ale je to desivé, väčšina robí oblúk už pomaly na vonkajšej strane, ja som tam strkal prst, je
tam hĺbka 10 cm určite a s týmto treba nejako pohnúť, lebo to budeme stále dokola a ja to
budem stále hovoriť, každý si to vypočuje,
ďalšia vec, čo som chcel, pôvodne som to chcel ako poslanecký návrh pri obstarávaní, ale
p. prednostka sľúbila, že s kamerami na stojiskách, hlavne na tie najviac exponované, čo sú
nové vo Veči, nejaké nové, čo pribudnú v Šali, ale samozrejme p. Haládiková vie, ktoré sú
tie najrizikovejšie a nielen teda tie nové, ale aj tie staré, tam by bolo treba osadiť kamery;
ja som aj s p. náčelníkom polície hovoril, pretože to ohrozuje už nielen ľudí, ale samozrejme
aj odvoz smetí a istým spôsobom my niekedy platíme za niečo, čo ani nemáme,
ďalšia vec, to som sa dozvedel, že v parlamente nejaký zákon o objektívnej zodpovednosti,
čo sa týka parkovania, bol by som rád, keby sa urýchlil nákup tých blokovacích zariadení
pre mestskú políciu, tam už asi vybraté majú, chodí o to, že neboli schopní dávať na SUV,
na autá s väčšou šírkou kolies, pretože to už je absolútna arogancia hlavne teda voči
obyvateľom, ktorí sú v činžiakoch, sa postavia pomaly už do schodov,
posledná vec, čo som chcel poprosiť, firma, ktorá nám odváža odpad, sa nám nejako
rozšupla; teraz nejde o to, že v sobotu už behajú o pol siedmej cez Komenského, ale pokiaľ
je teraz to jarné upratovanie, oni tam majú haldy odpadu, znovu z toho spravili skládku
komunálneho odpadu, búchajú od rána do večera, cez víkend okej, musíme to nejako
strpieť, vždy lepšie, ako mať teda mesto zapratané, ale možno by im bolo treba
zatelefonovať, že nech sa zobudia, aspoň keď majú prívesy, návesy a neviem aké zariadenia
po ceste, nech to aspoň označia,

Mgr. Jozef Belický
- netreba telefonovať, lebo p. Doc. Sklenár sedí tu, ktorý je konateľom tejto spoločnosti, bude
vystupovať k tomu bodu, ak bude treba k informácii ... (nezrozumiteľný zvukový záznam),
Ing. Peter Andráši
- výborne a úplne posledné dve veci, ktoré mňa zaujímajú, to sme tiež jednu s p. prednostkou
preberali, je to nejaké spracovanie, si myslím, že by už nastal čas spracovať nejaký materiál,
kde by sme sa zamysleli všetci na poplatku za rozvoj, to je jedna vec,
- druhá vec, chcel som sa ešte spýtať, či, smerom dozadu sme sa rozprávali o technických
službách, že by sa spravila nejaká analýza aj v súčinnosti s tým, že by to mohlo ísť pod
mestskú spoločnosť, robilo sa s tým niečo už?
- že tie služby by spravovala ako keby Met-ka,
- stačí mi to písomne, tie ostatné,
Mgr. Jozef Belický
- dobre, len jednu informáciu tu môžeme povedať, že sme mali stretnutie s p. ministrom
dopravy, teda s p. zástupcom Tölgyesim a to zábradlie vymenia ešte tento rok, celé tie
konce, to hovorím len v súvislosti k tomu zábradliu, že tá pani zo správy ciest povedala, že
do mosta sa nebude investovať; ona túto informáciu nemala, ale my ju už máme, že sa súťaží
to zábradlie, takže to urobia určite, čo sa týka tej cesty,
- samozrejme stretneme sa opäť s tým, kto je za toto zodpovedný a tým je Regionálna správa
ciest Nové Zámky, budeme to s nimi riešiť, oni sú zodpovední aj za ten kruhový objazd,
nás vôbec nezaujíma, či to vlastní Tesco, alebo kto, lebo je to súčasť nejakej cesty, alebo sa
dohodnime tak, že cesta I/75 končí meter pred kruhovým objazdom a zase meter za ním
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začína, lebo nie je možné vynechať nejaký úsek, že toto nie je súčasť cesty I/75 bez ohľadu
na vlastníctvo,
Ing. Peter Andráši
- áno, ja som za akúkoľvek akciu,
Mgr. Jozef Belický
- podľa mňa to je úplne jasné, že kto to má opraviť a mne je jedno, kto to vlastní,
Ing. Peter Andráši
- áno, len oni sa k tomu nechystajú, pretože v tej reportáži samozrejme odznelo, že neplánujú
opravu,
Mgr. Jozef Belický
- oni sa nechystajú k žiadnej oprave zásadne; nehovoriac o tom, že šéfom odboru opráv
a údržby komunikácií SSC je náš Šaľan,
Ing. Peter Andráši
- poďme sa prejsť zas niekedy cez tie prechody v piatok, ja navrhujem, ale nie päťdesiat,
Mgr. Jozef Belický
- možno to bude jediné riešenie,
Ing. Róbert Andráši
- ja budem veľmi rýchly, lebo už prvá bola zodpovedaná Milošovi Rehákovi ohľadom tej
plavárne a druhú mi zodpovedal Miro Políček a to ide o osadenie zrkadla na ul. Záhradnícku
a ul. Orechovú, na tú križovatku medzi týmito ulicami; povedal, že to bude urobené, tak len
aby sa to zrealizovalo,
RSDr. Peter Gomboš
- ja by som sa v prvom rade zameral, prichádzajú jarné a teplejšie dni a kompetentných chcem
požiadať, či by štátna polícia na ul. Kráľovskej, či by sa nemohla občas objaviť, či už
meraním rýchlosti, alebo zastavením vozidla, lebo enormne je nielen frekventovaná, ale aj
rýchlosť motorových vozidiel je nad 50,
- ďalej, absentujú smetné koše od domu kultúry (od križovatky) počnúc až smerom ku stanici
na ul. SNP, či by sa toto nemohlo poriešiť,
- ďalej, aj naša komisia je kompetentná sa zaoberať aj otázkami, mimo iného, čistoty,
poriadku, aj chovu psov; mám za to, som si nechal zistiť, že všetky (za posledné roky)
predpisy na zaplatenie dane sa nenapĺňajú a v minulom roku to činilo cca 1 500 Eur mínus
do rozpočtu; pýtam sa kompetentných, ako sa s tým zaoberajú, ako sa vymáhajú tieto
pohľadávky, lebo sa to už rokmi opakuje,
Ing. Gabriela Lacková
- mala by som otázku na p. viceprimátorku Lehockú, či by bola taká láskavá a pomohla nám
založiť v Šali sociálny podnik za účelom dodržiavania čistoty a poriadku v meste, pretože
som dostala veľa sťažností od občanov, že Šaľa takáto špinavá ešte nebola, veľmi sa to
zhoršilo a tak sme požiadali o stretnutie p. primátora s p. poslancom Petrom Jarošom a po
krátkej diskusii sme prišli k tomuto záveru, že by sme Vás chceli požiadať o pomoc pri
zriadení, či je to vôbec možné, lebo vraj mesto nemá na toto vyčlenené prostriedky a keby
sme mali vlastných ľudí, tak vieme tento poriadok ľahšie udržiavať; hovorila som o tejto
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téme aj s p. Braníkovou, ona hovorila, že má tieto záhradnícke práce zabezpečené, ale
s týmto si nevie poradiť, teda čistenie kríkov, krajníc a takýchto vecí,
chcela by som ešte poprosiť, či by sme nemohli aj my ako poslanci dostávať sklené poháre
na vodu,

Mgr. Jozef Belický
- verím, že toto sú posledné umelé poháre, ktoré sú, jednoducho, či ich vyhodíme do smetí
nepoužité, alebo použité, je v zásade jedno, ten odpad už existuje a určite sa toho budeme
držať, sme jedny z prvých, kto aj na verejných podujatiach zaviedol recykláciu, alebo teda
používanie recyklovateľných nádob na nápoje,
- p. viceprimátorka zareaguje ešte na sociálny podnik,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- otázkou založenia sociálneho podniku sa zaoberáme už dlhšiu dobu, samozrejme to
potrebuje aj v oblasti tak, ako bolo spomínané MeT-ky, rozobrať si analýzu, ktoré činnosti
by boli efektívne a hospodárne tak, aby ich zabezpečoval vlastný sociálny podnik, mestský
sociálny podnik, ak by sme takýto vytvorili; je na mieste zaoberať sa aj týmito činnosťami;
v tejto chvíli ešte neexistujú finančné schémy pre sociálne podniky, ešte stále máme dosť
času rozhodnúť sa, do ktorej oblasti by sme sa pustili, ak by sme zakladali sociálny podnik,
ale určite aj toto je dobrým námetom, takže budeme určite uvažovať aj týmto smerom,
ďakujem za podporu sociálnemu podnikaniu.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/2/2019
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly hospodárenia a nakladania s bytovým fondom majetku mesta Šaľa,
v spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. berie na vedomie
správu z kontroly hospodárenia a nakladania s bytovým fondom majetku mesta Šaľa,
v spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/2/2019
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. ruší
časť Uznesenia č. 3/2015 – IV. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015
zo dňa 14. mája 2015, v ktorej mestské zastupiteľstvo žiadalo spracovať po zverejnení
výzvy projekt na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia služieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019 - materiál
číslo A 3/2/2019
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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4. Ústna informácia o stave zmluvných záväzkov so spoločnosťou ENVI-GEOS - bod
číslo A 4/2/2019
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mgr. Jozef Belický
- predložím len ústnu informáciu, stav, ktorý momentálne zmluvný existuje; máme zmluvu,
ktorá bola vysúťažená na desať rokov, sme v treťom roku fungovania tohto zmluvného
vzťahu, už na minulom mestskom zastupiteľstve sme informovali o tom, že spoločnosť
ENVI-GEOS za týchto podmienok, ktoré nastali po legislatívnych zmenách, ktoré nebolo
možné predpokladať pred verejným obstarávaním na toto dielo, jednoducho nie je schopná
zabezpečovať v kvalite a v organizácii tejto služby tak, ako bola dohodnutá v tejto zmluve
tieto služby pre nás; výsledkom rokovaní, ktoré od minulého mestského zastupiteľstva
prebehli, je to, že spoločnosť ENVI-GEOS doručila návrh dohody na skončenie tohto
zmluvného vzťahu; už časť záväzkov je vysporiadaná, časť záväzkov ešte nie je spracovaná,
čo s nimi; faktom je, že boli by sme riešili tento problém dodatkovaním zmluvy, alebo
zmenou tých podmienok, ktoré sme nemohli predpokladať, ale po diskusiách, ktoré
spoločnosť aj mestský úrad mali aj s pôvodným obstarávateľom, s odborne spôsobilou
osobou, ktorá robila obstaranie tohto diela, nie je možné v takomto rozsahu zmluvu, ktorá
bola obstaraná, zmeniť, to znamená, že je možné jedine ukončiť tento zmluvný vzťah
a vykonať nové obstarávanie; v tejto chvíli sme v situácii, že paralelne budeme riešiť obe
veci už v priebehu budúceho týždňa a to je ukončenie zmluvného vzťahu a vysporiadanie
záväzkov, ktoré z tejto zmluvy reálne existujú a tiež prípravu podkladov pre nové verejné
obstarávanie, ktoré vzhľadom na tento stav legislatívny, ktorý tu existuje, že za ostatných
niekoľko rokov je prijatá niekoľká koncepcia štátna, ako nakladať s odpadmi, tak budeme
pravdepodobne riešiť nové obstarávanie v skrátenej dobe; to znamená, že na päť rokov, nie
na desať, lebo nie je možné na desať rokov vyžadovať záväzky, keď nevieme predpokladať
legislatívne prostredie, ktoré tu nastane za dva, za tri roky; je tu prítomný aj Doc. Sklenár,
pre prípad, že niekto by sa chcel k tejto téme niečo opýtať, ale právny vzťah je momentálne
taký, že máme doručený od spoločnosti návrh dohody o vysporiadaní záväzkov a skončení
tejto zmluvy; budeme sa týmto zaoberať na budúci týždeň a veľmi pravdepodobne čo
najskôr vyhlásime verejné obstarávanie; jedným zo záväzkov, aj v prípade skončenia
takejto zmluvy, je samozrejme to, že tento zmluvný vzťah bude pokračovať až do chvíle,
kým by nový vysúťažený dodávateľ kompletne bol schopný túto službu pre nás
zabezpečovať tak, aby nenastalo nejaké obdobie, počas ktorého nebudeme mať službu
zabezpečenú vôbec;
- ak má niekto záujem, je tu prítomný konateľ spoločnosti ENVI-GEOS, p. Doc. Sklenár, ak
vás niečo zaujíma, môžete sa opýtať,
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- mám v podstate tri otázky, a to je, čo už je vysporiadané, čo nie je vysporiadané a v prípade,
až som dobre pochopil, kým nevysúťažíme nového dodávateľa tejto služby, ak sa vy
prihlásite, možno vyhráte, ak nie, bude tu niekto iný, tak sa v podstate spoločnosť zaväzuje,
že bude napĺňať kvázi ako keby vypovedaný ten zmluvný vzťah;
- je to nejak obmedzené aj časovo?
- trebárs príklad, keď sa nám nepodarí vysúťažiť teraz v priebehu roka a pol, to je tretia
otázka,
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Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- ja by som na upresnenie týchto otázok povedal, že vlastne my sme minulý týždeň doručili
návrh na ukončenie nášho zmluvného vzťahu; proste je to v štádiu jednaní, že aké sú
záväzky, ktoré sú vysporiadané; nedá sa povedať ešte, že sa nejako pohlo; zatiaľ sme k tomu
ešte nesedeli a nehovorili sme o týchto záväzkoch, ale zo zmluvy taký hlavný záväzok
mesta voči nám je naša investícia do polopodzemných kontajnerov, ktorá bude riešená a
bude predmetom tej dohody;
- čo sa týka príčiny, prečo k tomu vlastne vzniklo, hovorí sa o legislatívnych zmenách; táto
príčina má konkrétne korene a to je zmena filozofie; zmenila sa štátna filozofia v oblasti
triedeného zberu a v oblasti komunálnych odpadov a vysvetlím vám, že v čom; v roku 2016,
keď prebiehala súťaž, mesto, ako aj uchádzači, mali za to, že komunálny odpad sa dá triediť
dvomi spôsobmi; jednak pred samotným zneškodnením, tzn., že do nádob, vriec atď.,
to, čo sa tu aj robí, a druhá možnosť bola dotrieďovať odpad pred jeho uložením; toto bola
základná, a je ešte aj stále v niektorých krajinách západných, aj filozofia, kde sa získa zo
zbytkového komunálneho odpadu napr. 33 % biológie, 12 % plastov, 8 % skla atď., a tieto
množstvá sú v konečnom dôsledku započítané vášmu mestu, alebo inému objednávateľovi
a na základe tohto spočítania vyseparovania trebárs nádobami alebo vrecami plus teda
tohoto zbytkového odpadu dospejeme k číslu triedenia; čiže pre mesto Šaľa by to znamenalo
zvýšenie podielu triedenia komunálnych odpadov a len zbytkové množstvo by sa uložilo na
skládku,
Ing. Peter Andráši
- v podstate my sme to tu už mali,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- ste v obraze,
Ing. Peter Andráši
- mňa zaujímajú fakt tie tri odpovede, lebo ja som od p. primátora pochopil, že už nejaké
záväzky sa vysporiadali,
Mgr. Jozef Belický
- vysporiadala sa napr. banková záruka, ktorá tu bola zložená atď.,
Ing. Peter Andráši
- takže k odpovedi, čo nie je ešte vysporiadané, zmluva neriešila tie polopodzemné
kontajnery v prípade, že ak skončí vzťah?
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- myslím, že v zmluve sú zakotvené,
Mgr. Jozef Belický
- jasné, však náklady, ktoré by mohli byť posudzované neskôr ako bezdôvodné obohatenie
z tohto zmluvného vzťahu, lebo ak sa dohodou skončí, tak tam niet sporu o tom, že sa nejako
ocenia; veríme, že dodávateľ spoločnosť ENVI-GEOS bude ústretová a že stanoví cenu,
ktorú budeme schopní akceptovať; ako proste vieme, kedy boli namontované, tam to nie je
až taký technický problém toto stanoviť,
- tretia otázka bola to, že čo sa stane v prípade, ak ... (nedokončená veta),
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Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- proste súčasťou tej dohody je naozaj to, čo povedal p. primátor, že budeme robiť túto službu
až pokiaľ sa nevysúťaží, čiže nie je časovo obmedzená;
- a ak využijem túto možnosť ešte, p. poslanec, ktorý sa vyjadril k tomu hluku a neporiadku,
prepáčte, ale nebol som si celkom istý, či sa to týka na zberovom dvore, alebo kde ste to
postrehli?
Ing. Peter Andráši
- bývalé mestské smetisko vo Veči,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- dobre, upozorním na to určite vedúceho, aj teda dozriem na to, aby sa to napravilo,
Ing. Marián Krištof
- mňa zaujímala otázka na polozápustné kontajnery, lebo vlastne tam je tá etapa v troch
fázach, takže dúfam, že sa bude pokračovať ďalej; samozrejme to, čo hovoríte, to druhotné
triedenie, ktoré malo byť, váš kolega spomínal, že ste mali investovať do modernejšej
separačnej linky,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- áno,
Ing. Marián Krištof
- toto bol ten dôvod, prečo odstupujete od zmluvy, že ste nakoniec neinvestovali do tej ...
(nedokončená veta),
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- áno, rozumiem otázke, my sme urobili naozaj všetko to, čo je v zmluve podchytené, čiže
pripravovali sme sa na tento spôsob dotrieďovania odpadu; zakúpili sme pozemok, dali sme
spracovať projekt a máme platné stavebné povolenie; keby bol dôvod, my zajtra môžeme
začať túto linku stavať, máme na to stavebné povolenie; ovšem vzhľadom na zmenu tej
filozofie, a dnes sa vlastne prechádza na inú filozofiu, a síce čo najviac vyseparovať priamo
u občana, a konzultáciami sme boli na ministerstve sa naozaj pýtať na to, či je možné
započítať tie, nie je to možné, sme ustúpili od tejto myšlienky; je to hovorím pripravené,
ale nezačaté; tá investícia predstavuje zhruba 2 – 2,5 milióna Eur,
Mgr. Jozef Belický
- rozumiem p. poslanec, čo si sa pýtal; dôvod, prečo nechcú postaviť tú linku, je ten, že
ekonomicky to stratilo zmysel, lebo štát prijal rozhodnutie, že neuzná množstvá
vyseparované mechanickou separáciou komunálneho odpadu,
Ing. Marián Krištof
- tú odpoveď ja som pochopil, táto téma ma aj zaujíma, takže troška sa v tom vŕtam, len
povedzte mi; dobre, to je povedané „a“, odstúpi sa od zmluvy, my budeme hľadať novú
firmu, ktorá za mesto bude separovať, ale teda mne to tak vychádza, keď ani vy nie ste
schopní, sú iné firmy pripravené na to, že dokážu, alebo nám ponúknu, tú prvú časť, alebo
ten prvý krok separácie, kde si budú ľudia separovať tento odpad?
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Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- tu je presne tá zmena ďalšia, o ktorej treba, aby ste boli informovaní; separovaný zber
nefinancuje firma ENVI-GEOS, ani mesto Nitra; separovaný zber je riešený tzv.
Organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV), títo pridelia na základe zmluvných
vzťahov určitú čiastku, z ktorej sa robí separovaný zber; nazdávam sa, že to nie je problém
mesta Šale, ale je to celorepublikový problém, že tie sumy, ktoré prideľujú na vykonanie
separácie, sú príliš nízke; konkrétne je to 0,50 Eur na jedného vášho obyvateľa za mesiac;
6 Eur na každého občana za rok, za týchto podmienok a samozrejme oprávnených
požiadaviek mesta, oprávnených požiadaviek občanov, európskej filozofie, sa nazdávam,
že určite bude treba o tomto jednak rokovať s týmito organizáciami, ale predpokladám, že
toto sa musí vyriešiť na úrovni štátu, to je tak vážny problém,
Ing. Marián Krištof
- nechcem zdržovať, ale to je naozaj vážny problém a jedno riešenie možno je, že by sme
naozaj my ľudia boli uvedomelí a ešte išli ďalej v tej separácii, ktorá sa síce robí, ale nie je
dotiahnutá podľa toho, možno v iných krajinách Európskej únie už majú, ale ja ani neverím,
že poznajúc mentalitu Slovenska, že touto cestou sa pôjde,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- je to vážny problém, ja len poviem, že ceny druhotných surovín získaných dotrieďovania
(okrem PET fliaš) rapídne klesli; odbytištia, kde sa tieto suroviny vyvážali, jednoducho už
nechcú túto surovinu; nútia k zmene filozofie a to znamená k recyklácii tu na mieste, alebo
v Európe; kapacity v Európe sú preplnené, najnovšie sa to vyváža do Indie; to je naozaj
široký problém, o ktorom by sa dalo hodiny hovoriť, že to nie je také jednoduché riešenie;
na druhej strane treba pochopiť, že OZV sú predovšetkým zamerané na obaly a to znamená,
že keď občan poctivo separuje a v nádobe je napísané, že plast, preňho plast je aj
s prepáčením doska z WC a čo s ňou, kto toto má zabezpečiť; to je tak široký problém, že
naozaj to vyžaduje, ale predovšetkým štát tu musí zohrať svoju úlohu; OZV-ky o tom by
som vám vedel rozprávať, že ako vôbec vznikli, na akej filozofii a prečo je to 6 Eur na
občana, viete to je strašne málo,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- vypovedali ste zmluvu ... (nezrozumiteľný zvukový záznam) na Slovensku, až máte nejaké
zmluvné vzťahy s inými mestami?
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- viete, my sme nevypovedali plošne, lebo niektoré zmluvy, ktoré máme uzavreté, neriešili
tú základnú filozofiu dotrieďovania tak, ako sme mali (alebo stále máme) uzatvorenú
s mestom Šaľa; máme okolo 50 – 60 obcí, ktoré majú nádoby, každý má doma nádobu a tam
separuje, tam ukladá ten odpad, čiže nepočíta sa s tým, že ešte z toho zbytkového by sa
nejako ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- ja sa inak opýtam, p. docent máte väčšie mesto, alebo podobné mesto ako je Šaľa, vo svojom
portfóliu?
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- väčšie momentálne nemáme, ale mali sme na východe väčšie mesto ... (nedokončená veta),
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Mgr. Jozef Belický
- to len ako odpoveď pre poslancov; oni majú skôr menšie obce, kde v obci nie je činžiaková
zástavba, čiže tuná je tých zástavieb oveľa viacej,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- áno, to je pravda,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- chcem sa opýtať, či Ministerstvo životného prostredia predtým, ako toto vydalo a vidím, že
to bude asi veľmi ťažko realizovateľné, či to s vami konzultovalo, však vy ste ľudia, ktorí
s tým pracujete denno denne a či sa vaše pripomienky akceptovali; rozumiem tomu, už
minule som sa pýtal, že vlastne čím viac mesto separuje, to bude pre vás menej výhodné,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- horšie, áno,
MUDr. Jozef Grell
- takže teraz čo s tým ďalej, keď takéto ceny dajú,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- my sme svoje poznatky odovzdali jednak na osobných jednaniach u najvyšších
predstaviteľov odpadového hospodárstva na ministerstve; pokiaľ som informovaný, ďalší
naši zákazníci, napr. Ponitrianske združenie, čo má 80 tisíc obyvateľov, boli priamo
u ministra, boli proste s tým, že čo majú robiť, čím viac separujú, tým majú väčšiu stratu,
takže toto všetko tí ministerskí vedia; a len ten čas, a prídu aj nápravy, ja verím, že prídu
nápravy, ale ten čas, v tej sfére ministerskej, je úplne niečo iné, ako v tej podnikateľskej,
MUDr. Jozef Grell
- dobre, my napĺňame nejaké predpisy Európskej únie?
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- áno, my sme sa prihlásili k tzv. cirkulárnej ekonomike, to je prijatá európska filozofia v tejto
oblasti a znamená, čo najviac vyseparovať a zrecyklovať; my sme sa dostali len po prvý
stupeň, zozbierať, už triedenie a recyklácia, na to nie sú peniaze,
MUDr. Jozef Grell
- takže „A“ sa povedalo a „B“ nie,
Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.
- áno,
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne
služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 1/2/2019
Predložili RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS; PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova
dôchodcov
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby,
spôsobe ich určenia a platenia,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby,
spôsobe ich určenia a platenia v predloženom znení.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2019
Predložila Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- ja by som sa chcel opýtať, hlavne, že či to bude pravda, alebo nie, to ako Ministerstvo práce,
sociálnych vecí vyhlasovalo, že obedy budú zadarmo pre tie posledné ročníky a základné
školy od septembra, či to bude tak a ak nie, tak koľko budú rodičia doplácať; tu po okolí sa
pýtam, aj kuchárky chodia ku mne, pýtam sa ich a všade sa dopláca, že teda koľko to bude
činiť v šalianskych školách,
Ing. Erika Velazquezová
- v prvom rade, nie je to stravovanie zadarmo, ale je to možnosť požiadať o dotáciu, čiže,
ak sa niekto neprihlási na tú dotáciu, tak ju nebude mať a ak sa prihlási, tak je povinnosťou
zriaďovateľa, aby tie financie boli použité efektívne a hospodárne, čiže my robíme rôzne
kroky na to, aby sa nevarilo do odpadu, ale aby to teda malo zmysel; v našich podmienkach,
keďže materské školy sú vo štvrtom finančnom pásme, ktoré je ... (nedokončená veta),
MUDr. Jozef Grell
- ale dúfam, že toto, čo si teraz povedala, sa robilo aj doteraz, nie?
- myslím to hospodárne,
Ing. Erika Velazquezová
- hospodárne sa robilo, lenže tam nebola možnosť, že všetky deti teraz môžu chodiť od
septembra na obed,
MUDr. Jozef Grell
- doteraz nemohli chodiť?
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Ing. Erika Velazquezová
- mohli, ale nechodili, pretože za to sa platilo, za to platili rodičia, teraz by to mali kvázi
zadarmo; ale my robíme také opatrenia, aby sme zistili ten záujem, kto naozaj chce ísť a my
nemusíme požiadať ako mesto o dotáciu pre všetky deti, čiže budeme žiadať len pre tie deti,
ktoré skutočne na tie obedy chcú chodiť;
- a ešte aby som sa vrátila k tomu, tak už teraz materské školy sú vo štvrtom finančnom
pásme, čo je 1,27 Eur a dotácia predstavuje 1,20 Eur, čiže tých 0,07 Eur už aj teraz rodičia
v škôlkach doplácajú, plus ešte 0,10 Eur doplácajú na režijné náklady, ale to bolo aj doteraz,
MUDr. Jozef Grell
- kapacitne to zvládneme?
Ing. Erika Velazquezová
- v materských školách sa vlastne nič nemení, no a v základných školách sa pripravujeme na
navýšenie, tam sa urobil aj prieskum, že bude to vyžadovať doplnenie aj vybavenia
školských jedální, aj personálne vybavenie; dostali sme takú ponuku na spoluprácu z Úradu
práce z Nových Zámkov, o ktorú sa teda uchádzame a máme takú dobrú skúsenosť na
Bernolákovej škole, že vlastne oni nám poskytujú zamestnancov a platia 95 % tých miezd,
my sa spolupodieľame len piatimi percentami, čiže verím, že tento projekt bude pokračovať
a zabezpečíme si tých zamestnancov, ktorých budeme potrebovať navyše, týmto spôsobom;
- čo sa týka vybavenia školských jedální, tak tam pripravujeme na prvú úpravu rozpočtu
zvýšené náklady na bežné aj kapitálové výdavky približne vo výške 120 tisíc Eur,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- ja som sa zabudol odhlásiť, lebo myslím si, že aj keby som položil otázku, tak by som už
neporozumel, lebo mi to vychádza teda, že má niekto požiadať o dotáciu a vtedy bude mať
obed zadarmo, keď nepožiada, bude ho platiť,
Ing. Erika Velazquezová
- alebo nebude chodiť, predpokladám, že kto má záujem, požiada o dotáciu,
Ing. Peter Andráši
- a aj keď ho bude mať zadarmo, aj tak bude musieť rodič niečo doplatiť,
Ing. Erika Velazquezová
- no zatiaľ teda nie, v základných školách nie, pretože to štvrté finančné pásmo pokrýva,
dostaneme 1,20 Eur,
Ing. Peter Andráši
- 1,27 Eur nie?
Ing. Erika Velazquezová
- 1,27 Eur je v škôlke, ale pri deťoch na prvom stupni je 1,09 Eur a pri deťoch na druhom
stupni je 1,16 Eur, čiže stále sa zmestíme do toho 1,20 Eur,
Ing. Peter Andráši
- a tú žiadosť musí podať kto?
Ing. Erika Velazquezová
- tú sme podali my ako mesto – zriaďovateľ,
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Ing. Peter Andráši
- čiže za deti, ktoré prejavia záujem chodiť na obedy, podávate vy,
Ing. Erika Velazquezová
- áno, my si zistíme zo škôl záujem, kto teda chce dostávať tú dotáciu a v takej výške
požiadame,
Ing. Peter Andráši
- rozumiem, ďakujem,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- ešte doplním, že tam treba naozaj uvažovať o tom, že ak dotácie, tak treba to naozaj čerpať
na deti, ktoré majú záujem chodiť na tie obedy, to je jedna vec a druhá vec, že bude sa
musieť nastaviť aj mechanizmus, keď dieťa napríklad ochorie, tak aby zbytočne tú dotáciu
nenačerpávala škola, pretože nebudú ju vedieť vyúčtovať, alebo sankčný mechanizmus;
takže aj s týmto sa teraz momentálne pasuje Spoločný školský úrad spolu s našimi
základnými školami, nebude to jednoduché, ale verím, že to zvládneme,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019 - materiál číslo C 1/2/2019
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že po vyexpedovaní materiálu sa vyskytla potreba doplniť do plánu
verejného obstarávania nákup úžitkového motorového vozidla pre mestské kultúrne stredisko.
Na začiatku zasadnutia vám bol osobne doručený materiál, v ktorom navrhujem doplniť
pôvodný písomný materiál. Ide o nákup úžitkového motorového vozidla pre mestské kultúrne
stredisko. Odhadovaná cena finančného lízingu je 25 tisíc Eur vrátane DPH.
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Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- ja sa len pripomeniem, na základe dohody s p. prednostkou nebudem teraz dávať ten návrh
na doplnenie obstarávania na kamerové systémy na stojiská,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 2/2/2019
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Tomáš Mészáros – poslanecký návrh
- chcel by som dať návrh na schválenie 5 % výšky odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta,
Ing. Marián Krištof – poslanecký návrh
- tiež mám poslanecký návrh a to v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu
hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- dovolím si tiež prispieť do tejto diskusie; dovolím si tvrdiť, že je dosť veľkou vzácnosťou,
keď sa mesto môže pochváliť veľmi korektným vzťahom s navonok ponímaným
nepríjemným elementom, teda kontrolórom; naša pani kontrolórka je naozaj sekera, to už
sme si vyskúšali všetci, keďže sedím aj v rade školy, sedela som aj v rade škôlky, viem, ako
sa vždy trasú, keď má prísť na kontrolu, pretože v dobrom, nenechá na nikom nitku suchú
a preto veci fungujú aj tak, ako fungujú a dovolím si preto vyjadriť svoj osobný názor,
myslím si, že minimálne v takej výške by mala byť zachovaná odmena pre našu
kontrolórku, ako bola v minulom roku, pretože, ak nepracovala ešte lepšie, minimálne
pracovala rovnako dobre,
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka
- ak je to poslanecký návrh, tak je to bez diskusie,
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PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- procedurálny návrh je bez diskusie,
Ing. Tomáš Mészáros
- aha pardon,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- ja len k p. Mészárosovi, toto je odmena za minulý rok, kedy ešte na tomto mestskom
zastupiteľstve nesedel, preto mi je aj také troška zvláštne, že nový poslanec navrhuje
odmenu za obdobie, keď ešte v tomto parlamente nesedel,
Ing. Tibor Baran
- zhodou okolností som aj predseda ekonomickej komisie, ktorá prijala aj to uznesenie, ktoré
viac menej svojim poslaneckým návrhom predniesol p. kolega Krištof; už tu odznelo veľa
pozitív na adresu hlavnej kontrolórky, nie je tu prvý rok, ja poviem veľmi jednoducho, svoju
prácu vykonáva dobre; súhlasím aj s tým, že hlavná kontrolórka nikdy asi popularitou hýriť
nebude a skutočne nevidím dôvod, prečo minimálne podliezť ten rok, čo bol už jednoducho
za nami a určite budem hlasovať za 15 %, čo navrhol kolega Krištof,
Ing. Štefan Bartošovič
- ja sa pridám nie generálne ku všetkým predrečníkom, ale k väčšine, chcel by som tiež
z vlastnej skúsenosti deklarovať, že poznám prácu hlavnej kontrolórky počas celého môjho
pôsobenia v mestskej samospráve a hodnotím ju veľmi pozitívne; žiaľ počas pôsobenia
prechádzajúceho primátora, aj za svoj nejaký zásadový prístup, bol útvar hlavného
kontrolóra v nemilosti, čo rezultovalo nakoniec do redukcie počtu pracovníkov útvaru, aj
keď (podľa môjho názoru) by sa na tomto útvare uživilo aj viac ľudí, lebo práce v mestských
organizáciách je habadej a nestíha sa to v nejakom reálnom čase; až v uplynulom volebnom
období sa rozšíril počet pracovníkov útvaru na pôvodný stav spred viac ako desať rokov;
je to taký paradoxný stav, ktorý vychádza z ustanovení zákona o obecnom zriadení, že
zamestnávateľské kompetencie voči zamestnancom útvaru hlavného kontrolóra vrátane
hlavnej kontrolórky vykonáva primátor a odmeny sú v kompetencii mestského
zastupiteľstva; vzhľadom na to všetko, čo som tu povedal, aj so zohľadnením stanovísk
väčšiny mojich predrečníkov tiež budem hlasovať za odmenu vo výške 15 % v súlade
s poslaneckým návrhom kolegu Krištofa,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení:
- navrhol odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 5 %
Prezentácia: 21
Za:
3
Proti:
17
Zdržal sa:
1
Poslanecký návrh Ing. Tomáša Mészárosa nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (na základe poslaneckého návrhu Ing. Mariána Krištofa)
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
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B. schvaľuje
mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.
Prezentácia: 21
Za:
17
Proti:
4
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča tento
prevod. Výbor mestskej časti č. 2 súhlasí s prevodom.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN číslo 789/127, ostatná plocha
o výmere 232 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,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní
nehnuteľnosti žiadateľom na záhradkárske účely,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. marca 2019,
C. schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN
č. 789/127, ostatná plocha o výmere 232 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej
kúpnej cene 1 640,16 Eur pre Ondreja Mazana, trvale bytom Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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2. Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova
445/17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča stiahnuť
materiál z rokovania. Ďalej doplnila, že dodatočne bolo zistené, že na pozemku, ktorý bol
v nájme (momentálne už nie je, lebo pôvodný nájomca zomrel), sú nelegálne stavby a je veľký
predpoklad, že pri legalizácii budú potrebovať vzťah k pozemku.
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 užívateľa
nehnuteľnosti – záhrady; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. marca 2019,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
110 m2, z toho pozemok využívaný ako záhrada o výmere 83 m2 v cene 0,165 Eur/m2/rok,
t. j. v cene 13,70 Eur/rok a pozemok využívaný ako dvor o výmere 27 m2 v cene
0,663 Eur/m2/rok, t. j. v cene 17,90 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Zuzanu Ziliziovú,
Gagarinova 445/17, Šaľa v podiele ½ v pomere k celku a Agátu Ziliziovú, Gagarinova
445/17, Šaľa v podiele ½ v pomere k celku.
Prezentácia: 20
Za:
7
Proti:
12
Zdržal sa:
1
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
3. PRADOR spol. s.r.o., 925 81 Diakovce č. 33 – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy, ktorá odporúča prenájom tohto pozemku.
Ekonomická komisia prijala stanovisko, kde odporúča stiahnuť materiál z rokovania, tu by som
ale chcela prečítať celé stanovisko ekonomickej komisie: „ekonomická komisia odporúča MsZ
stiahnuť uvedený materiál z rokovania a v prípade ďalších žiadostí o prenájom pozemkov za
účelom vybudovania spevnených plôch rokovať o nich až po vypracovaní systémového riešenia
prenájmu“.
Ďalej doplnila, že Výbor mestskej časti č. 2 súhlasí s prenájmom.
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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 prevádzky a sadových úprav; zámer prenájmu pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
13. marca 2019,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2667/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 70 m2, z toho parkovisko 40 m2 v cene 4,647 Eur/m2/rok, t. j. 185,88 Eur/rok
a sadové úpravy 30 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. 19,89 Eur/rok, spolu 205,77 Eur/rok,
na dobu neurčitú, pre PRADOR spol. s.r.o., IČO 34 146 865, 925 81 Diakovce č. 33.
Prezentácia: 19
Za:
4
Proti:
13
Zdržal sa:
2
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
4. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy, ktorá odporúča prenájom s podmienkou, že od 17.00 hod. do 07.00 hod. bude
povolené parkovanie pre obyvateľov okolitých bytových domov. Ekonomická komisia
neodporúča schváliť tento prenájom.
Diskusia:
Ing. Tomáš Mészáros
- bol som poprosený občanmi priľahlej bytovky, ktorí apelujú na poslancov, že pokiaľ im
tento prenájom bude schválený a bude to teda od tej 07.00 hod. do 17.00 hod., nakoľko sú
tam už staršieho rázu občania, nebudú mať kde parkovať; je to jediné parkovisko pre tú
priľahlú dvojbytovku trojposchodových barákov a apelujú, že teda je tam dosť veľké
parkovisko pre tých zamestnancov spoločnosti Menert, ktoré je pri športovej hale, to by
mohli využívať,
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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 13. marca 2019,
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 195 m2, v cene 5,975 Eur/m2/rok, v sume 1 165,13 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre
MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 19
Za:
4
Proti:
12
Zdržal sa:
3
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
5. Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy
J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 5/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko Výboru mestskej časti č. 2, ktorý nesúhlasí so
znížením paušálneho poplatku za režijné náklady a ekonomická komisia taktiež neodporúča
schváliť zníženie tohto poplatku.
Mgr. Jozef Belický
- do diskusie sa prihlásila aj p. Ing. Martina Eleková, ktorá vystúpi po vystúpeniach
poslancov,
Diskusia:
Ing. Gabriela Lacková
- chcela by som sa prihovoriť za podporu tohto materského centra, lebo moji vnukovia tam
chodia a je to vlastne dobrovoľnícka činnosť týchto dievčat, ktoré to robia, takže ja
podporujem túto žiadosť, aby mesto podporilo takéto činnosti, lebo to nie je normálne
v každom meste, že takto mladé mamičky sa zapájajú do výchovného procesu a nahrádzajú
tak rodičovskú výchovu,
Mgr. Jozef Belický
- dovolím si upozorniť, že oni majú podporu mesta, pretože neplatia nájomné v tých
priestoroch,
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Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- tiež som chcel povedať, že podporu majú; tiež som chcel povedať, že je tu fúra
dobrovoľníckych a Gabika Ty si súčasťou jedného veľkého, kde sa tým dobrovoľníci
možno nechvália, ale vrážajú do toho kopec vlastných peňazí a o výške, o ktorej sa tomuto
peknému dobrovoľníckemu projektu ani len nesníva a nikdy nežiadali mesto o zníženie
toho, alebo toho a nechcem teraz porovnávať, či robia viac, alebo menej, či je to záslužná
činnosť, ale bol by som už možno v tej podpore dobrovoľníkov až do mŕtva dosť opatrný,
Ing. Martina Eleková
- som momentálne štatutárnym zástupcom materského centra Mamy mamám v Šali;
materské centrum funguje v Šali od roku 2003, pričom primárne vzniklo ako miesto pre
mamičky s deťmi, ktoré sú na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke, aby mohli
aktívne využiť čas, aby sa deti mohli naučiť novým veciam, tak sa pripájajú do socializácie;
- sme otvorení a dostupní všetkým sociálnym skupinám tohto mesta a takisto k nám
prichádzajú ľudia aj z okolitých dedín, nie je to len z nášho mesta; materské centrum je
vedené iba dobrovoľníkmi a jeho činnosť funguje z dobrovoľných príspevkov, pričom
vstupné činí len 1 euro za rodinu, pre sociálne slabšie rodiny je vstupné zdarma; až 90 %
z týchto príspevkov smeruje na zaplatenie režijných nákladov za priestory, ktoré užívame
a platíme ich už paušálne, činí to 233,77 Eur mesačne; je to jediné miesto v Šali, kde môžu
mamičky tráviť svoj voľný čas aj s deťmi a to aj za nepriaznivého počasia v zimných
mesiacoch; máme aj vysokú návštevnosť, predstavuje to približne 100 návštevníkov
týždenne (počítame mamičky s deťmi), t. j. 400 ľudí mesačne; organizujeme aj rôzne
aktivity ako sú tvorivé dielničky, psychofyzická príprava na pôrod, cvičenie, tanečné
aktivity, rozličné besedy a kurzy, nemčinu pre detičky atď.
- takisto organizujeme dve veľké podujatia určené pre rodiny zo Šale a širšieho okolia, a to
Míľu pre mamu – ako najväčšiu oslavu dňa matiek (návštevnosť bola cca 600 rodín za
minulý rok), a festival Rodina s láskou – 2. ročník bol minulý rok v októbri, koná sa v Dome
kultúry Šaľa a oba doposiaľ zorganizované ročníky boli plne obsadené; v materskom centre
našlo útočisko aj hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré sa u nás stretáva, keďže sa
nemali kde stretávať; ide o detskú organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej
základnou činnosťou je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách,
ich hlavným cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí
a zahŕňajú vekovú kategóriu od 3 do 18 rokov; momentálne veľmi citlivo sledujeme
iniciatívu mesta Šaľa v súvislosti s prevenciou drogových závislostí a kriminality;
uvedomujeme si, že organizovaný čas pre deti a mládež je dôležitý a je výrazným
preventívnym krokom práve pred kriminalitou a prípadnými drogovými závislosťami,
pričom vieme, že tie možnosti, ktoré v meste sú pre mladých ľudí, sú nedostatočné;
Centrum voľného času, ktoré v meste pôsobí, je plne kapacitne naplnené a okrem toho je
venované deťom len do konca základnej školy, už tá stredoškolská mládež nie je pokrytá
veľmi tými aktivitami, je ich veľmi málo;
- po dlhoročných skúsenostiach s najmladšou kategóriou detí, sme sa rozhodli aktívne zapojiť
do organizovania aktivít aj pre staršie deti a mládež; rozhodli sme sa, že nadviažeme
spoluprácu so Slovenským skautingom; slovenský skauting patrí medzi najväčšie
a najaktívnejšie dobrovoľnícke organizácie pre deti a mládež na Slovensku a záujem oň
stále rastie; ako viete, skauting tu mal už založený zbor, ktorý bol veľmi populárny, potom
bohužiaľ došlo k rozpadu, ale fungoval tu dosť dlhé obdobie, takže chceme na toto
nadviazať; skauting ponúka program pre deti a mládež od 6 až do 26 rokov; nežiadame
mesto Šaľa o nový priestor pre tieto aktivity, ale chceme v priestoroch materského centra
vyčleniť čas a miesto tak, aby bolo možné vykonávať pravidelné aktivity skautského zboru,
so súbežným vedením aktivít materského centra; tieto priestory však aktuálne nespĺňajú
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-

-

podmienky na takého stretávanie (aktuálne je v týchto priestoroch sklad s nevyhovujúcou
omietkou, poškodeným stropom a nevyhovujúcou podlahou); preto sme vlastne podali túto
žiadosť o odpustenie režijných nákladov, aby sme vlastne z týchto ušetrených financií mohli
zveľaďovať ďalej ten priestor tak, ako sme to robili aj doteraz, všetky finančné prostriedky,
ktoré sme získali a ktoré nešli priamo na tie režijné náklady a chod centra, boli použité na
zveľaďovanie priestorov; chceme veľmi pekne poďakovať mestu Šaľa a poslancom za
výmenu okien na objekte Večierky, z vlastných zdrojov sme následne vymenili koberce
a linoleum (keďže boli pri stavebných prácach zničené) a dali sme vymaľovať steny, vyzerá
to tam teraz naozaj veľmi dobre; aj by som vás veľmi rada pozvala, aby ste sa prišli k nám
pozrieť, kto ešte u nás nebol; ešte by sme chceli navrhnúť namontovať ventily na radiátory,
keďže po výmene okien nedošlo k zníženiu kúrenia a na radiátoroch nie je možné regulovať
teplotu, tým pádom, musia byť priestory neustále vetrané a teplo ide takpovediac do ,,luftu“,
nedochádza tak k želanému šetreniu;
keď sa vrátim ešte k tomu skautingu, keď bude zrealizovaný tento program, tak priestory
materského centra budú teda zabezpečovať výchovný program deťom od narodenia až do
26 rokov; výrazným spôsobom sa budeme venovať aj vekovej kategórii detí po ukončení
základnej školy, ktorá je momentálne v Šali veľmi slabo zastrešená a tieto deti nemajú
možnosti ako kvalitne, účelne a bezpečne tráviť svoj voľný čas;
keďže sme boli prizvaní na rokovania pracovnej skupiny prípravy komunitného plánu
sociálnych služieb, vieme, že práve táto skupina detí nie je v Šali takmer vôbec pokrytá
voľnočasovými aktivitami;
momentálne režijné náklady, ktoré platíme, sú 233,77 Eur, čiže ročne je to 2 800 Eur, tak
by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby ste zvážili, či táto suma je natoľko vysoká,
resp. či sa dá vôbec vyčísliť tá investícia, ktorá ide do tých detí, do tej mládeže, lebo tieto
deti, ktoré u nás začínajú a budú u nás pokračovať, sú budúcnosťou mesta a iba, keď im tu
umožníme stráviť plnohodnotné detstvo, tak sa sem budú v dospelosti vracať, v tom lepšom
prípade tu zostanú a budú tu platiť aj dane,

Ing. Marián Krištof
- ja som sa len chcel opýtať, vy ste občianske združenie?
Ing. Martina Eleková
- áno,
Ing. Marián Krištof
- teraz máme koniec marca pred odovzdávaním daňových priznaní, ja som sa chcel spýtať,
s akým hospodárskym výsledkom budete odovzdávať daňové priznanie,
Ing. Martina Eleková
- s kladným, ale úplne presne Vám neviem povedať, lebo toto má na starosti kolegyňa, ale je
to niečo nad nulou, hospodárime približne v kladných číslach, to znamená, že keď máme
priemerne za mesiac príjmy 250 – 300 Eur, to záleží v závislosti od návštevnosti, časť ide
na tie režijné náklady a zbytok ide na chod centra a to, čo sa ušetrí, tak to ide buď do tých
akcií, ktoré usporadúvame, alebo do zveľaďovania priestorov,
Ing. Peter Andráši
- neberte to nejako osobne, čo teraz poviem, ale už keď operujete tými chýbajúcimi ventilmi,
ja osobne by som bol volal na mesto v septembri 2018 a nie teraz po funuse, že sme kúrili
naplno,
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Ing. Martina Eleková
- bolo to oznamované mestu,
Ing. Peter Andráši
- tak potom je otázka, komu to kto oznámil a mesto sa zachovalo tak, ako sa zachovalo, čo
teda mne je divné, ale nechcem tu robiť sudcu; možno by tu mal na Vašom mieste vystúpiť
aj niekto iný, ktorý pozná celý skutkový stav toho združenia, na druhej strane teraz, keď
začnete, ako ste nám detailne popísali, čo ešte budete robiť, nerobiť, čím viac ľudí tam bude,
tým vyššie budú tie režijné náklady, nehovorím, že násobne, ale proste obsadenosť centra
keď bude vyššia, tak režijné náklady pre mesto budú čím ďalej tým vyššie, to je jedna vec;
druhá vec, ja som vždy zástancom toho, že čo je zadarmo, aj keď je to dobročinné aj
akékoľvek, z môjho pohľadu si to ľudia nevážia tak, ako keď je tam, či už symbolické, tržné
nájomné;
- tiež sa domnievam, že to mesto nie je v pozícii, že by neprispievalo, že by neopravovalo,
možno by sa mohlo diskutovať o tom, keď tvrdíte, že tie ušetrené peniaze investujete teda
do zveľadenia toho centra, zveľaďujete si teda hlavne pre seba, dobre, mestský majetok,
keď to zveľadíte, vrátime sa naspať k režijným nákladom?
Ing. Martina Eleková
- myslím, že sa môžeme o tom baviť potom, keď to takto bude, lebo toto je veľmi hypotetická
otázka,
Mgr. Mária Farkašová
- mám osobnú skúsenosť s materským centrom Mamy mamám, pretože počas materskej som
takisto pôsobila ako dobrovoľníčka a využívala som toto miesto veľmi aktívne aj
s kamarátkami; ešte to nebolo prerobené, nedávno som tam bola, videla som tie prerobené
priestory, naozaj sú krásne, takže veľká pochvala mestu, ale zároveň aj tým mamičkám
a ženám, ktoré sa do toho involvujú a v podstate tam svoj voľný čas trávia, ale pre nás to
bola aj motivácia, bolo to niečo, čo sme robili s radosťou a bolo to motivačné; mne sa ten
nápad páči, trošku sa prikláňam k názoru p. Andrášiho, keďže to dokážem z tej skúsenosti
posúdiť, možno by stálo za uváženie, že naozaj nenechať to na tej dobrovoľnosti a trošku
aj nejaký iný spôsob financovania tam pouvažovať nad tým, aby tam pravidelne prispievali,
aj keď nie veľkými sumami, ale zaviesť tam iný systém financovania aj tých aktivít, ktoré
sa tam organizujú;
- chcela by som sa opýtať, vy túto žiadosť, ktorú predkladáte hlavne kvôli tomu, že tam chcete
pripraviť tú miestnosť pre tých skautov a ten hlavný dôvod je ten, že tínedžeri v tomto meste
nemajú zázemie, s týmto s vami súhlasím, ja osobne si myslím, že tiež by mali mať zázemie,
ako máte vy, také priestory, to by bolo pre nich najideálnejšie a trošku som skeptická v tom,
že tam budete mať nejakých tínedžerov členov skautov v nejakom väčšom množstve, ale
možno sa mýlim, tak či máte už nejaké informácie o tom, konkrétne nahlásených ľudí, ktorí
o toto majú záujem, z radov tínedžerov, nie z radov tých malých 6 – 10 ročných detí, ale
z radov tých tínedžerov; robili ste nejaký prieskum na školách, alebo ako ste vlastne prišli
na to, že by o toto mali záujem aj tínedžeri?
Ing. Martina Eleková
- prišli sme na to tak, že slovenský skauting takto funguje, že postupne tí skauti vychádzajú
z radov tých mladších a čím sú starší a starší tak preberajú kvázi nie zodpovednosť, ale
starostlivosť o tých mladších, takto je vlastne postavený ten slovenský skauting a takto
funguje; čiže reálne tí členovia, slovenský skauting v iných mestách, kde to funguje, aj tuto
to tak fungovalo v minulosti, že tí tínedžeri až do vyššieho veku tam reálne boli; poznám
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viacero ľudí, ktorí patrili do šalianskeho skautingu; momentálne sme ešte nerobili prieskum
na školách; alebo takto, máme pár ľudí, ale to je do desať, o ktorých vieme, že budú mať
záujem, ale nemáme to ešte spravené tak, že by sme robili nábor z verejnosti; viem, že
možno zo začiatku to tak nebude, že hneď sa nám tam navalia tínedžeri, mne to je úplne
jasné, ale ten predpoklad do budúcnosti, už teraz, keď tam máme 10 ročné deti, lebo takých
tam máme viac, že budú pokračovať v tom, budú sa k nim nabaľovať ďalší a keď budú
starší, tak to bude program; je to možno na dlhšie, ale myslím si, že je to veľmi dôležité
a veľmi perspektívna možnosť trávenia voľného času, aj vzhľadom k tomu, aký má ten
skauting tradíciu v celom svete, že je to proste stará organizácia, ktorá funguje dlhodobo,
nie je to výmysel, ktorý by sme si vymysleli,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- nakoľko mám faktickú poznámku, tak nemôžem dať poslanecký návrh, ale veľmi rád by
som podporil toto združenie a myslím si, že to zníženie hodnoty okolo 2,5 tisíc Eur
celoročne; pokiaľ by sa to udialo aspoň na 50 %, tak im pomôžeme a ja si myslím, že už
tým, že to zveľaďujú a vytvárajú tam priestory pre ľudí, ktorí sa chcú spájať a proste majú
rovnaké záujmy a chcú to rozvíjať, tak je to podľa mňa veľmi dobrá a veľmi aktívna činnosť
v takom duchu, že furt je to lepšie, ako by sme mali dávať peniaze na drogovo závislých
a riešiť s políciou drogistov v meste; ak tam bude len 50 ľudí sa schádzať s deťmi, tak je to
veľmi záslužná činnosť; možno pre niektorých to nerobí nič, lebo majú iné možnosti sa inde
stretávať, oni to už robia roky rokúce a myslím, že dobre, tak ja ich chcem podporiť,
Miloš Rehák – faktická poznámka
- chcel by som len zareagovať, keď už tu odpustíme 50 % , tak potom aj materským školám
by sme mohli odpustiť úplne nájomné v elokovaných pracoviskách; mesačne platia takisto
400 – 500 Eur, že by to bolo trošku vyrovnanejšie;
- oni ešte aj prenajímajú tie priestory, víkendy sú tam akcie,
Ing. Martina Eleková
- neprenajímame priestor, umožňujeme členom materského centra, mamičkám, ktoré tam
chodia, umožňujeme zorganizovať si oslavu v priestoroch materského centra za dobrovoľný
príspevok,
Miloš Rehák
- 30 Eur,
Ing. Martina Eleková
- je to dobrovoľný príspevok, áno je to 30 Eur; je to z rád našich mamičiek, je to jediný
príspevok, ktorý vyberáme, z ktorého platíme tie režijné náklady, tvorí to náš príjem
120 Eur mesačne; čiže z toho príjmu, čo som povedala, že máme, tvorí tých 120 Eur
mesačne presne toto, aby sme mohli zaplatiť tie režijné náklady,
Miloš Rehák
- lebo škôlky sú takisto na tom,
Ing. Martina Eleková
- ale my nie sme škôlka,
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Miloš Rehák
- to je v poriadku, ale keď začneme odpúšťať jedným, tak potom už aj školám by sa mohlo,
aj škôlkam, takisto je to mestské zariadenie, je to pre mestské deti,
Ing. Peter Andráši
- prenajímate to so súhlasom?
Ing. Martina Eleková
- my to neprenajímame, nie je to prenájom; členovia nášho materského centra majú možnosť
si tam usporiadať oslavu, toto bolo prejednávané, už keď sa zakladalo materské centrum,
že toto tam robiť môžeme,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových
priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali
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 pravidelnej reprezentácii
mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby pre matky a deti; zámer prenájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta a zverejnený dňa 13. marca 2019,
C. schvaľuje
paušálne poplatky na náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške
1,00 Eur/rok za prenájom nebytových priestorov bývalej Materskej školy J. Palárika
na ul. Družstevnej 396/3 v Šali a nájomné za nábytok vo výške 117,33 Eur/rok pre
občianske združenie Materské centrum Mamy mamám.
Prezentácia: 21
Za:
7
Proti:
9
Zdržal sa:
5
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN
č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1,
927 01 Šaľa, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka
160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta časť parcely CKN č. 2506/4
nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 6/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zverejniť
zámer zámeny pozemkov.
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 – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa,
Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01
Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta časť parcely CKN č. 2506/4, nachádzajúce sa na
ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom, sa stáva trvale prebytočným
majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu
činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrany
majetku žiadateľov nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom,
2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01
Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, Júlii Gállovej,
Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica v pomere
k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku:
pozemok, časť parcely CKN č. 2504/2, zastavaná plocha a nádvorie, vedená
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 3987, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom,
nakoľko predpokladaná výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2.
časti C. uznesenia bude rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite,
ich hodnota je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu
Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 8/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča zverejniť
zámer prevodu pozemku. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy neodporúča
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prevod, odporúča ponechať v nájme a Výbor mestskej časti č. 2 nesúhlasí s prevodom tohto
pozemku. Ešte by som chcela doplniť aj so zápisnice komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy, kde členovia diskutovali k téme predaja mestských pozemkov všeobecne, nielen ku
konkrétnym predloženým žiadostiam, viacerí členovia vyjadrili svoj názor, že mestské
pozemky hlavne v širšom centre mesta by sa nemali predávať, len prenajímať, aby s nimi mohlo
mesto disponovať pri riešení budúcej parkovacej politiky v meste, ktorá vzíde z návrhov časti
generelu, ktorý sa práve rieši. Taktiež odznelo, ako na prechádzajúcich zasadnutiach komisie,
že prenajaté mestské pozemky súkromným spoločnostiam na vyhradené parkovanie by po
pracovnej dobe mali slúžiť na parkovanie obyvateľov bytových domov.
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 pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom
Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/12, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra
C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2
a parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/13, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 90 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra
nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 a od pôvodnej
parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4053 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 12/2019 vyhotoveného
spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 05. 02. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom
Okresného úradu v Šali pod číslom 61-55/2019 dňa 14. 02. 2019, 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 na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra
C katastra nehnuteľností číslo 888/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2,
odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo
888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 a parcela registra C katastra
nehnuteľností číslo 888/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2, odčlenená
a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/1,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 a od pôvodnej parcely registra C katastra
nehnuteľností číslo 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4053 m2, vedenej
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste
vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 12/2019 vyhotoveného spoločnosťou
Geo Advice, s.r.o. dňa 05. 02. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného
úradu v Šali pod číslom 61-55/2019 dňa 14. 02. 2019, 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 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 4 228,90 Eur,
pre Mikuláša Tótha a manželku Alžbetu Tóthovú, obaja trvale bytom Rímska 2158/2,
927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celosti, s tým, že sú na
prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa
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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: 21
Za:
2
Proti:
18
Zdržal sa:
1
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14,
Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie - materiál číslo D 9/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy, ktorá neodporúča prevod, odporúča ponechať v nájme. Ekonomická komisia
neodporúča zverejniť zámer prevodu. Výbor mestskej časti č. 2 nesúhlasí so zverejnením
zámeru prevodu.
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 pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa
– žiadosť o opätovné prerokovanie,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/11, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra
C katastra nehnuteľností číslo 888/10 o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa
návrhu Geometrického plánu č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS–Geodetické
služby, s.r.o. dňa 19. 11. 2018, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 20. 11. 2018, 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 na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra C
katastra nehnuteľností číslo 888/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenená
a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/10
o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa návrhu Geometrického plánu
č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa
19. 11. 2018, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 20. 11. 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 zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového
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priestoru vo vlastníctve žiadateľa, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 1078,80 Eur pre
Ota Vinczeho, trvale bytom SNP 956/14, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že je na
prevádzanom pozemku povinný 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: 21
Za:
2
Proti:
17
Zdržal sa:
2
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
9. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
- materiál číslo D 10/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy, ktorá odporúča prevod pozemku. Ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie
k tomuto materiálu.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh
- v prípade, že by pozemok pod nehnuteľnosťou, ktorej vlastníkom je BILLA, bol predaný,
dovoľujem si navrhnúť, aby suma 20 tisíc Eur z tohto predaja bola alokovaná, alebo teda
zadržaná na budúcu investíciu kamerových systémov na stojiská, či už vybudované, alebo
teda v budúcnosti vybudované v meste Šaľa a už súčasne vybudované vo Veči, tie, ktoré
sú teda najviac istým spôsobom ohrozované, alebo najviac obmedzované pri ich správe
a skládkach nejakých materiálov, ktoré tam ľudia na čierno vyhadzujú,
Mgr. Jozef Belický
- neviem úplne, či je možné hlasovať o takomto uznesení, takže by som poprosil, pretože
predaj tohto pozemku je súčasťou príjmovej časti rozpočtu, už vlani to bolo prerokovávané
asi dvakrát, nakoniec aj ty si to vedel, pretože to je napísané v rozpočte,
Ing. Peter Andráši
- nevieme, že ho predáme, teraz ho predávame a keď ho predávame, ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- ale mne je to principiálne jedno, pre mňa odsúhlasme toto; ja len hovorím, že ak to je
v príjmovej časti rozpočtu zohľadnené, tak tie peniaze sú už na niečo použité; hlasovať
teraz o tomto môžeme, ale potom by som, ako osobne, navrhujem, že odporučíš, aby to tak
bolo spravené, ak je to možné, lebo nie som si istý,
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Ing. Peter Andráši
- priznám sa, že pri konzultáciách s p. prednostkou, ja som to totiž nečítal, že by bolo s týmito
peniazmi z predaja Billy počítané, ani som to nikde nevidel a to mi aj p. prednostka vravela,
že to ani nikde nie je, preto som si to dovolil takýmto spôsobom,
Mgr. Jozef Belický
- p. prednostka, sú tie príjmy súčasťou?
Ing. Jana Nitrayová
- áno sú, ja som povedala, že nie sú presne špecifikované v rozpočte, pretože nemôžeme
predikovať, ale príjmy z pozemkov ako takých pri rozpočte ... (nezrozumiteľný zvukový
záznam),
Ing. Peter Andráši
- čiže to je všeobecne,
Ing. Jana Nitrayová
- všeobecne som to hovorila,
Ing. Peter Andráši
- ale ja hovorím konkrétne,
Mgr. Jozef Belický
- ale výdaje sú konkrétne, to je celý problém, ktoré pochádzajú zo všeobecných príjmov;
p. poslanec, skúsme to zmodifikovať tak, že aj my chceme, aby, ak tie peniaze tam zostanú
z toho príjmu, aby boli použité na ten účel, ako nemám s tým naozaj najmenší problém, len
aby sme neurobili niečo, že tie peniaze už svoje určenie v rozpočte majú,
Ing. Peter Andráši
- priznám sa, pýtal som sa na to, konkrétne tieto nie, to bola odpoveď; zrazu áno, dobre, ale
môžeme to tak zmodifikovať, aby boli táto časť, myslím si, že to by mohlo byť dostatočné,
to viac ako 20 tých rizikových asi nebude, to p. Haládiková bude vedieť, predpokladám, že
až je 8 vo Veči, tak viac ako 12 v Šali tých rizikových nebude,
Ing. Jana Nitrayová
- aj na ekonomickej komisii, aj na predzastupiteľstve som povedala, že s týmito príjmami
bolo rátané v príjmovej časti rozpočtu; hovorila som, že pri úprave rozpočtu, ktorá pôjde
v máji, môžeme tam tie kamery dať, v tejto chvíli nebolo, takže nie, že som nepovedala
a opätovne p. poslanec tvoja otázka, ktorú si teraz tu dal, zaznela v pondelok aj v utorok,
iba toľko,
Ing. Peter Andráši
- verím, že boli v príjmovej, vo výdavkovej sme nepočuli, tak ja ich tam teraz dávam,
Mgr. Jozef Belický
- zmeny rozpočtu si vyžadujú podľa mňa trochu dlhšiu, urobme ešte jeden ústupok
p. poslanec, keď je možné a síce ani nie je treba, aj tak sa hlasuje najprv o tvojom návrhu,
lebo nemôžeme zmeniť rozpočet ako súčasť úplne iného uznesenia a ešte ani nevieme,
v ktorej časti, lebo potom by som musel trvať na tom, aby si to odovzdal písomne, z ktorej
časti kam,
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-

z diskusie vyplynul jeden poslanecký návrh p. poslanca Andrášiho; dávam o ňom hlasovať,
aby 20 tisíc Eur, aby som tomu správne rozumel; v prípade úspešného predaja, aby
20 tisíc Eur z prijatých peňazí za predaj bolo alokovaných na nákup kamier na stanoviská
súčasných, alebo budúcich kontajnerových miest, ktoré zrejme určí niekto zodpovedný za
to, dávam hlasovať o tomto návrhu,

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol, aby sa v prípade úspešného predaja alokovali finančné prostriedky v sume
20 tisíc Eur z prijatých peňazí za predaj na nákup kamier na stanoviská súčasných, alebo
v budúcnosti vybudovaných kontajnerových miest.
Prezentácia: 20
Za:
13
Proti:
1
Zdržal sa:
6
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.
Mgr. Jozef Belický
- dávam teraz hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené ako súčasť tohto materiálu s tým,
že bude k nemu doplnený pozmeňujúci návrh p. poslanca Andrášiho, hlasujte,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku pod stavbou,
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 pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Váhová v Šali, vedený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1,
v registri C katastra nehnuteľností, parcela číslo 2811/7, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1917 m2, v cene 49,79 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 95447,43 Eur pre spoločnosť
BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A,820 09 Bratislava, IČO: 31 347 037,
D. odporúča
v prípade úspešného predaja alokovať finančné prostriedky v sume 20 000,- Eur z prijatých
peňazí za predaj na nákup kamier na stanoviská súčasných, alebo v budúcnosti
vybudovaných kontajnerových miest.
Prezentácia: 21
Za:
19
Proti:
1
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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10. KN CENTRUM s. r. o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta materiál číslo D 11/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča uzatvoriť
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky
vo vlastníctve mesta,
B. schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien
na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela EKN č. 133/2, zastavaná plocha nádvorie
o výmere 172 m2; parcela EKN č. 134/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2;
parcela EKN č. 134/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2; parcela EKN
č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2; parcela EKN č. 135/2, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 170 m2 a parcela EKN č. 122, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 665 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť
a užívať prípojky inžinierskych sietí v zmysle 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, v rozsahu, ktorý bude
stanovený geometrickým plánom po ich realizácii a za jednorazovú odplatu, ktorá bude
stanovená na základe znaleckého posudku po ich realizácii v prospech KN CENTRUM
s. r. o., so sídlom P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných
bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 12/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zrušiť
uznesenie a schváliť zriadenie vecného bremena podľa predloženého znenia.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,
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B. ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2014 – XVII. zo dňa 30. 10. 2014,
C. schvaľuje
zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa
parcela CKN č. 1680/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 606 m2 a parcela CKN
č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 619 m2, vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,
spočívajúcich v práve:
a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií
a akýchkoľvek iných stavebných úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránení,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami,
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, pričom vecné bremená podľa písm. a) a podľa písm. b) sa
zriaďujú v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 10/2015, ktorý vyhotovil
Geomat-Karol Janda dňa 02. 02. 2015, úradne overený katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa dňa 09. 02. 2015 pod číslom 38/2015 a vecné bremená podľa písm. c) sa
zriaďujú na celé nehnuteľnosti, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 470,36 EUR
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
12. SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa a SILVIA spol. s r. o.,
Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky
vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 13/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 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
parcela EKN číslo 1834/103, orná pôda o výmere 1536 m2, parcela EKN číslo 1840/101,
ostatná plocha o výmere 11 m2 a parcela EKN číslo 1845/100, ostatná plocha o výmere
5702 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť a užívať
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elektrickú prípojku 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. 09-08/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Realitná a geodetická kancelária,
Mierové námestie 4, 924 00 Galanta dňa 12. 09. 2018, úradne overený katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 19. 09. 2018 pod číslom 454/2018, za jednorazovú
odplatu v celkovej výške 1 321,93 Eur v prospech oprávneného v prvom rade spoločnosť
SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa, IČO: 36527726
a oprávneného v druhom rade spoločnosť SILVIA spol. s r. o., Diakovská 1239/9A,
927 00 Šaľa, IČO: 31 419 666.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
13. Návrh na úpravu nájomného bytov v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo
2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo
1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici
Kráľovská, v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 14/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zrušiť
uznesenie a schváliť výšku nájomného v navrhovanom znení.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- chcem sa opýtať, že či sme to v tej dobe, keď sme prijímali to uznesenie, ktoré dnes chceme
zrušiť, či sa zmenil medzitým zákon, lebo tam sú tie rozlohy znovu prepočítané,
Mgr. Miloslava Bartíková
- nie, nezmenil sa zákon, ale nebola tam započítaná plocha balkónov, len o toto ide,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu nájomného bytov v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A,
postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9
a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra
„C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa,
B. ruší
Uznesenie č. 6/2018 – II. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
21. 08. 2018,
C. schvaľuje
výšku nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom
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dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa, vo výške
3,00 Eur/1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení,
a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv v ročnej výške 0,5 % z obstarávacej ceny
jednotlivých bytov.
Prezentácia: 21
Za:
20
Proti:
1
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov registra C KN časť
parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., za pozemky
registra C KN časť parciel číslo 1983/13, 1992/3, 1992/6 a 1993/6 vo vlastníctve mesta
Šaľa - materiál číslo D 15/2/2019
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie územného plánovania, výstavby
a dopravy, ktorá odporúča zámenu s podmienkou, že odporúča mestu, aby pri zámene
pozemkov mesta a pozemkov súkromnej spoločnosti KIARA s.r.o. mesto zohľadnilo
a umožnilo prístup k susedným nehnuteľnostiam cez pozemok k parcele č. 1992/6, ktorý je vo
vlastníctve mesta. Jedná sa hlavne o vjazd do areálu ľudovej školy umenia, v súčasnosti je vjazd
len cez chodník z Hlavnej ulice, kde je zlý vjazd a zlý rozhľad pri výjazde. Tento nevhodný
stav je dlhodobý, teraz pri zámene pozemkov má mesto príležitosť umožniť bezpečný vjazd do
areálu ľudovej školy cez mestské pozemky.
Ekonomická komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru zámeny
pozemkov.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov registra C KN časť parciel
číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., za pozemky registra C KN
časť parciel číslo 1983/13, 1992/3, 1992/6 a 1993/6 vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „Polyfunkčný
bytový dom CITY PARK Šaľa“, nasledovne:
1. vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429,
Galanta, spolu vo výmere 360 m2
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− pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 3633, časť parcely
č. 1983/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 + 35 m2 + 147 m2 = spolu
212 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
− pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 3633, časť parcely
č. 1992/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2 (na odčlenenie je potrebný
geometrický plán),
2. vo vlastníctve mesta Šaľa, spolu vo výmere 360 m2
− pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1983/13,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 51 m2 + 47 m2 = spolu 98 m2 (na odčlenenie
je potrebný geometrický plán),
− pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1992/3,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický
plán),
− pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1992/6,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 + 56 m2 + 2 m2 + 143 m2 = spolu
251 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
− pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1993/6,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický
plán).
Zamieňané pozemky majú podľa hodnotovej mapy mesta rovnakú hodnotu.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Kúpne zmluvy č. 1008/2018, 1009/2018 a 1010/2018 – Nákup vybavenia (interiérové
vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) – Učebňa fyziky a učebňa
jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa - materiál číslo F 1/2/2019
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
kúpne zmluvy č. 1008/2018, 1009/2018 a 1010/2018 – Nákup vybavenia (interiérové
vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) – Učebňa fyziky a učebňa jazykov
v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa,
B. berie na vedomie
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a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Učebňa fyziky
a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa – vybavenie“,
b) kúpne zmluvy
- č. 1008/2018 na nákup interiérového vybavenia
- č. 1009/2018 na nákup didaktických pomôcok
- č. 1010/2018 na nákup výpočtovej techniky
pre učebňu fyziky a učebňu jazykov v ZŠ J. C. Hronského uzatvorené so spoločnosťou
MIVASOFT, spol. s r. o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, IČO: 36289906,
C. schvaľuje
prevod hnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektu s názvom „Učebňa fyziky
a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“ na základe kúpnej zmluvy č. 1008/2018 na
nákup interiérového vybavenia, kúpnej zmluvy č. 1009/2018 na nákup didaktických
pomôcok a kúpnej zmluvy č. 1010/2018 na nákup výpočtovej techniky do správy
rozpočtovej organizácie mesta Šaľa – Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2,
927 01 Šaľa, IČO: 37861417.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Zmluva o dielo č. 147/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné
ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“ - materiál číslo F 2/2/2019
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 147/2019 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. 147/2019, ktorá bola 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 SPORT
NITRA s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra, IČO: 36782041, DIČ: 2022379590, IČ DPH:
SK 2022379590.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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3. Zmluvné kontrakty č. 96/2019, 97/2019, 98/2019 a 99/2019 na dodanie tovarov, služieb
a uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia verejných
medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“ - materiál číslo F 3/2/2019
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvné kontrakty č. 96/2019, 97/2019, 98/2019 a 99/2019 na dodanie tovarov, služieb
a uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia verejných medziblokových
priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Revitalizácia
verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“,
b) zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka
- č. 96/2019 zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác
- č. 97/2019 kúpna zmluva na dodanie tovarov s montážou (prvky detského ihriska)
- č. 98/2019 kúpna zmluva na dodanie tovarov s montážou (fitnes prvky) - so
spoločnosťou HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 43823734, DIČ: 2022506629
- č. 99/2019 zmluva o dielo (revitalizácia verejnej zelene – služby) so spoločnosťou
Swietelsky – Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava,
IČO: 00896225, DIČ: 2020294144
v rámci projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča
v meste Šaľa“.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Zmluva o dielo č. 65/2019 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“ - materiál číslo F 4/2/2019
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 65/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Hasičská zbrojnica
Šaľa – Veča“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Hasičská
zbrojnica Šaľa – Veča“,
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b) Zmluvu o dielo č. 65/2019, ktorá bola uzatvorená v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
v rámci projektu „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“ s dodávateľom ORKO PHM
spol. s r. o., Javorová 22, 917 05 Trnava, IČO: 34119728, DIČ:2020393419, IČ DPH:
SK SK2020393419.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Juraj Demácsek
- nechcem Vás zdržovať, chcem sa len opýtať na tri veci; ENVI-GEOS, čo ako odváža smeti,
jedno auto odvolali zo Šale, nerozumiem prečo, či by to vedel niekto povedať; boli tri autá,
sú len dve; Veča má jedno auto, Šaľa mala tri a už má len dve, takže neviem z akého
dôvodu; volal som tam osobne, povedali mi, že to má na starosti p. Rehák, rozprával som
sa s ním a povedal, že áno, sú len dve autá, to je prvá otázka,
- ďalej by som sa chcel opýtať, tí, čo zbierajú smeti, kontroluje ich vôbec niekto? chodí za
nimi, či to zbierajú, alebo nezbierajú?
- ďalej by som sa chcel opýtať, či by mesto spravilo tento rok cestu smerom na stanicu, lebo
je v katastrofálnom stave, to sú síce všetky cesty, ale či túto konkrétne, lebo dosť veľa ľudí
chodí na stanicu; neviem, či mi viete teraz odpovedať, alebo mi odpoviete písomne,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- ako poviete, keď chcete písomne, vypracujeme Vám detailnejšie,
Juraj Demácsek
- bol by som rád teraz, konkrétne na tú prvú otázku,
Ing. Jana Nitrayová
- ja sa Vám pokúsim na záznam odpovedať, ale určite Vám aj doplníme písomne; to, prečo
zmenila spoločnosť ENVI-GEOS túto logistiku, tak ako Vy hovoríte, že z dvoch na tri autá
(pozn.: správne malo byť z troch na dve autá), v tejto chvíli mi nie je známe; firma, ktorá
nám dodáva túto službu je zazmluvnená a ona si viac menej podľa svojej logistiky robí tú
ekonomiku jazdy, ale môžeme sa presne na toto spýtať a odpovieme Vám písomne, lebo
naozaj neviem, prečo v súčasnosti urobili z dvoch áut na tri (pozn.: správne malo byť z troch
áut na dve), ale odpoviem Vám hneď aj na druhú otázku,
- čo sa týka pracovníkov, ktorí zbierajú ten rozptýlený odpad, nie sú to aktivační zamestnanci
tak, ako sme mali kedysi projekt, ale sú to ľudia, ktorí si odpracovávajú dávku v hmotnej
núdzi a týchto kontroluje sociálny odbor; s nami kooperujú priestory, ale kontrolu
vykonávajú pracovníčky zo sociálneho odboru z úradu práce,
- tretia otázka bola, čo sa týka cesty; mesto má urobený zoznam miestnych komunikácií, kde
sú priority a hľadáme teraz spôsob financovania, lebo toto nie je jediná cesta, ktorá je taká
hrozná a určite aj o tejto ulici, je to SNP myslím, bola zaradená do tohto balíka ciest na
opravu; keď Vám to zatiaľ takto stačí, hľadáme model financovania, lebo pri tejto ceste nie
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je možná oprava, je to komplexná rekonštrukcia tak, ako teraz robíme ul. Hornú a to sú iné
finančné zdroje, ale hľadáme model financovania, keby sme to vedeli urobiť viacero týchto
komunikácií; na prvú otázku, čo sa týka EVI-GEOS-u, čo ich viedlo k tomu a prečo to takto
urobili, Vám odpovieme písomne, lebo aj my budeme radi, keď budeme mať túto
informáciu,
Juraj Demácsek
- ešte by som sa chcel opýtať, či vôbec niekto z poslancov vedel, že boli tri autá a jedno
zobrali, či niekto vôbec vedel, že sú len dve; prosím, nikto to nevedel; ja som tam osobne
volal, povedali mi, že to má p. Rehák a potvrdil, že áno, jedno zobrali, takže len to som
chcel,
Ing. Jana Nitrayová
- ja len doplním, že p. Rehák je zamestnanec spoločnosti ENVI-GEOS, ktorý koordinuje túto
činnosť spoločnosti,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- nejde o p. poslanca Reháka,
5. Rámcová dohoda č. 21/2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych
komunikácií v meste Šaľa“ - materiál číslo F 5/2/2019
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Rámcovú dohodu č. 21/2019 zo dňa 10. 01. 2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy
miestnych komunikácií v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Havarijné opravy miestnych komunikácií
v meste Šaľa“,
b) Rámcovú dohodu č. 21/2019 zo dňa 10. 01. 2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy
miestnych komunikácií v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Ing. Jana Buchová BESTAV, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 35365536, DIČ: 1020102743,
IČ DPH: SK1020102743.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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6. Zmluva o poskytovaní služieb č. 68/2019 na „Čistenie mesta Šaľa“ - materiál číslo
F 6/2/2019
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- koľko sa prihlásilo?
Ing. Eliška Vargová
- 6 ponúk bolo,
Ing. Peter Andráši
- ale tam boli štyria uchádzači?
Ing. Eliška Vargová
- štyria boli oslovení a bolo to na webe, takže šiesti sa prihlásili, 6 ponúk bolo,
Ing. Peter Andráši
- štyria boli oslovení a dodali 6 ponúk, áno?
Ing. Eliška Vargová
- no nie, štyria boli oslovení priamo a bolo to zverejnené na webe, takže môže byť viac ponúk,
Ing. Peter Andráši
- aha, rozumiem a v akej sume je víťazná ponuka?
Ing. Eliška Vargová
- víťazná ponuka je tu písaná, na 66 tisíc Eur bola bez DPH predpokladaná hodnota zákazky
a ponuková cena je 69 928,25 Eur s DPH,
Ing. Peter Andráši
- s tou spoločnosťou máme nejaké skúsenosti?
Ing. Eliška Vargová
- ja osobne nie,
Ing. Peter Andráši
- pýtam sa všeobecne, lebo je to spoločnosť, ktorá dosiahla tak dve tretiny obratu z tej sumy,
ktorú sme teraz zazmluvnili, za rok 2017, len sa pýtam, či to bude v poriadku,
Ing. Eliška Vargová
- ak som pozerala výzvu, tak stačilo predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu, nejaké
referencie nepýtali, ale keďže ide na jeden rok len,
Ing. Peter Andráši
- ale len tak zo srandy, keby sme chceli na najbližšie zastupiteľstvo referencie?
- len keby sa vám chcelo,
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Ing. Eliška Vargová
- referencie myslíte?
Ing. Peter Andráši
- o tej spoločnosti, trebárs kde ešte čistia atď.,
Ing. Eliška Vargová
- dá sa to vypýtať,
Ing. Peter Andráši
- ďakujem,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- správne tomu rozumiem, že tu nešlo o poslanecký návrh,
Ing. Peter Andráši
- nie,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o poskytovaní služieb č. 68/2019 zo dňa 29. 01. 2019 na „Čistenie mesta Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Čistenie mesta Šaľa“,
b) Zmluvu o poskytovaní služieb č. 68/2019 zo dňa 29. 01. 2019 na „Čistenie mesta Šaľa“
uzatvorenú s dodávateľom Capital,Pro s.r.o., so sídlom Hájska 871, 951 31 Močenok,
IČO: 47070307.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Mgr. Jozef Belický
- ešte tu mám dve veci; jednou je pozvánka na školenie pre poslancov, ktorú ste obdržali;
zariadili sme školenie s jedným z najlepších advokátov v oblasti samosprávneho práva
s JUDr. Sotolářom, od roku 1991 zastupuje samosprávy v sporoch, ktoré majú, je veľmi
naozaj zdatný prednášajúci a ohromne vie vysvetliť aj poslancom, jednak aj možnosti, ktoré
poslanci majú a jednak aj zodpovednosť, ktorú nesú za svoje rozhodnutia a bol by som
naozaj veľmi rád, keby ste navštívili a stretli sa s ním na tomto školení; ja žiaľ v tom čase
nebudem doma, ale to školenie je tak, že večer má byť pre poslancov a na druhý deň má
byť pre zamestnancov nášho úradu, takže využite túto možnosť; v minulom volebnom
období, na začiatku volebného obdobia, sa zúčastnili myslím dvaja poslanci takéhoto
školenia, p. R. Andráši a p. Vicena ste dochádzali do Zlatých Moraviec, ak ma pamäť
neklame, pardon ešte p. Lacková, dochádzali ste do Zlatých Moraviec len za to, aby ste sa
dozvedeli niečo o práci poslanca, takže najmä nových poslancov vyzývam, aby využili túto
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-

-

možnosť, ale myslím si, že to padne dobre každému poslancovi mestského zastupiteľstva;
máte na to všetci pozvánku, viete to dostatočne vopred, využite túto možnosť,
druhá vec je, že môže nastať situácia, vzhľadom k tomu, že na konci apríla budeme
kolaudovať cyklotrasu, môže nastať situácia, že bude treba zvolať ešte mimoriadne mestské
zastupiteľstvo, pretože majetkové pomery, a to sú pozemky pod cyklotrasou, nie je možné
bez zastupiteľstva rozhodnúť, alebo vyriešiť; je možné, že nastane takáto situácia, že sa ešte
zídeme s jedným bodom zastupiteľstva,
posledná vec, budúce mestské zastupiteľstvo, ak pôjde všetko dobre a ak sa vyznamená
naše investičné oddelenie, tak by sme ho zvolali v mestskej časti do zrekonštruovaných
priestorov do Kultúrneho domu vo Veči; ak to pôjde, malo by to byť spojené aj
s odovzdaním tohto diela, bol by som nadšený.
ČASŤ IV.
UKONČENIE

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2019.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.
Overovatelia zápisnice:
Peter Hlavatý
JUDr. Anna Torišková

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľka:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 17. apríla 2019
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