
ZÁPISNICA 
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 14. mája 2020 
 
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 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nahlásili poslanci: Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš.  
Neskorší príchod nahlásil Peter Hlavatý.  
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
navrhol stiahnuť z programu rokovania: 
z časti D. Majetkové záležitosti 
- materiál číslo D 5/3/2020 - Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť 

o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
- materiál číslo D 6/3/2020 - Ervín Kuman, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – žiadosť  

o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- časť G. Vystúpenia verejnosti  

(vzhľadom na to, že kapacita tejto miestnosti umožňuje, aby tu bolo prítomných 10 ľudí 
z verejnosti a od minulého piatka, keď už boli vydistribuované pozvánky, platí nové 
rozhodnutie slovenského hygienika o tom, že je možné takto zasadať, ak sú dodržané 
predpisy),  

 
Mgr. Jozef Belický 
- má ešte niekto návrh na zmenu programu rokovania? 
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Ing. Peter Andráši 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti C. Hospodárenie mesta bod číslo C 4/3/2020 - Úprava odmeňovania poslancov 

mesta a primátora mesta v období máj – december 2020 s cieľom ušetrenia finančných 
prostriedkov,  

 
Róbert Tölgyesi 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 12/3/2020 - Návrh na úpravu ceny nájmu 

za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, 
 
Ing. Tibor Baran 
navrhol stiahnuť z programu rokovania: 
z časti D. Majetkové záležitosti  
- materiál číslo D 9/3/2020 - Srdiečko, n.o. – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom 

nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 
396/3 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky,  

- materiál číslo D 10/3/2020 - Štefan Móri „M“ – FOTO, SNP 16, 927 01 Šaľa – žiadosť  
o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry, SNP 16 v Šali 
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky,  

- materiál číslo D 11/3/2020 - Ján Hlavatý, Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa – žiadosť  
o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Športovej hale na ul. Hornej 
30 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky, 

 
Tieto materiály sa týkajú odpustenia nájmov v niektorých mestských priestoroch, keď to 
môžem obecne povedať a dôvodom tohto je, že nemám osobne predstavu, že koľko máme 
nájomníkov na mestských zariadeniach, prípadne pozemkoch a koľko vlastne sú oni v súvislosti 
so štátnou pomocou schopní prijať; navrhol by som to odložiť na budúce mestské 
zastupiteľstvo, keď bude kompletná mapa a budeme vedieť, že čo eventuálne dostali; v zásade 
nie som proti odpusteniu, zníženiu nájomného.   
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
 
Hlasovanie o zmene programu rokovania: 
doplniť do programu rokovania: 
- do časti C. Hospodárenie mesta bod číslo C 4/3/2020 - Úprava odmeňovania poslancov 

mesta a primátora mesta v období máj – december 2020 s cieľom ušetrenia finančných 
prostriedkov,  

- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 12/3/2020 - Návrh na úpravu ceny nájmu 
za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, 

- časť G. Vystúpenia verejnosti, 
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stiahnuť z programu rokovania z časti D. Majetkové záležitosti 
- materiál číslo D 5/3/2020 - Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť 

o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
- materiál číslo D 6/3/2020 - Ervín Kuman, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – žiadosť  

o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
- materiál číslo D 9/3/2020 - Srdiečko, n.o. – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom 

nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 
396/3 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky,  

- materiál číslo D 10/3/2020 - Štefan Móri „M“ – FOTO, SNP 16, 927 01 Šaľa – žiadosť  
o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry, SNP 16 v Šali 
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky,  

- materiál číslo D 11/3/2020 - Ján Hlavatý, Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa – žiadosť  
o odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Športovej hale na ul.  
Hornej 30 v Šali z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky.  

Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Zmena 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. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/3/2020  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/3/2020 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2020 - materiál 
číslo A 3/3/2020  
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO  

4. Informácia o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na 
ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu 
EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, 
Správca programu MŽP SR - materiál číslo A 4/3/2020 
predkladá Ing. Gabriela Braníková, referentka OSaKČ                                             
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok 

pohrebísk v Šali - materiál číslo B 1/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
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2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2019 - materiál číslo  
B 2/3/2020  
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ    
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020 - materiál číslo C 1/3/2020  

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 2/3/2020   

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 - materiál číslo C 3/3/2020  

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
4. Úprava odmeňovania poslancov mesta a primátora mesta v období máj – december 2020 

s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov - bod číslo C 4/3/2020  
predkladá Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ 

 
D. Majetkové záležitosti 

1. Martin Černák, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermova  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

2. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Námestie SNP 
478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto – zámena pozemku vo vlastníctve mesta  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 2/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

3. PhDr. Jozef Rehák a manželka PhDr. Klaudia Reháková, bytom Liesková 2283/10,  
927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 3/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

4. Zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve 
ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo 
vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 4/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

5. KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť 
o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 7/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcely CKN  
č. 2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42 vo výlučnom vlastníctve 
Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve 
mesta, parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN  
č. 2667/43 nachádzajúce sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/3/2020 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

7. Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke – 
materiál číslo D 12/3/2020 
predkladá Róbert Tölgyesi, poslanec MsZ 
 

E. Personálne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
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F. Právne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
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. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- 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: Ing. Slavomír Kališ a Peter Szalay.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
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 2. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 26. 03. 2020, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.  
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová  
a Bc. Veronika Jarošová.  
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Mgr. Jozef Belický   
- dnes sme sa zišli v neobvyklom režime; zasadáme podľa pravidiel, ktoré sú súčasťou súboru 

opatrení, ktoré prijala vláda SR a hlavný hygienik SR v nadväznosti na ochranu pred 
pandémiou koronavírusu; všetci určite vnímame príkladný postup orgánov štátu, 
záchranných zložiek, armády a množstva dobrovoľníkov, čo vyústilo do relatívne veľmi 
dobrej ochrany obyvateľov Slovenska; dnes je v rámci Slovenska zaregistrovaných 
necelých 1 500 prípadov pozitívnych na prítomnosť Covid 19, z čoho je viac ako 1 100 ľudí 
už vyliečených; hospitalizovaných pacientov máme na Slovensku 21, ale žiaľ máme  
27 úmrtí, ktoré sú veľmi smutné, ale v porovnaní s inými krajinami sú to i tak vynikajúce 
výsledky; na území nášho okresu bolo zaznamenaných 7 prípadov pozitívneho testovania 
a nemáme ani jeden smrteľný prípad; v našom meste sme doteraz nezaznamenali ani jeden 
prípad ochorenia; to, že v našom meste nikto doteraz neochorel, pripisujem z veľkej miery 
disciplinovanosti obyvateľov, aj aktivite záchranných zložiek, pracovníkov krízových 
štábov, dobrovoľníkom a ďalším subjektom, ktoré sa aktívne zapojili do ochrany pred 
nákazou; moje poďakovanie patrí všetkým občanom mesta, za ich disciplinovanosť, 
vzájomnú podporu a súdržnosť; ďakujem všetkým záchranným zložkám, teda policajtom, 
zdravotníkom a hasičom za ich zodpovedný prístup; ďakujem občianskym združeniam 
a všetkým zamestnancom verejnej správy, ktorí sa podieľali na výrobe a distribúcii 
ochranných pomôcok a potravinovej pomoci; ďakujem našim seniorom, ktorí sa ihneď 
mobilizovali a pomohli pri zabezpečovaní rúšok a v rámci svojich možností poskytovali 
pomoc jeden druhému; ďakujem podnikateľom, ktorí nám materiálne alebo inou pomocou 
pomohli prekonať najťažšie chvíle a aj tým, ktorí umožnili svojim zamestnancom účinne sa 
chrániť pred nákazou; ďakujem všetkým zamestnancom sociálnych zariadení na území 
mesta, ktorí ochránili našich seniorov a ďalšie skupiny obyvateľov, ktorí patria do najviac 
ohrozenej kategórie; ďakujem úradníkom, ktorí dokážu aj v tejto situácii vykonávať svoju 
prácu, a síce v neobvyklých podmienkach, ale naďalej zvyšujú vzdelanosť našich detí aj 
mládeže; ďakujem vám, poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí ste okamžite súhlasili 
s pomocou a v tom najťažšom období ste sa podujali distribuovať ochranné prostriedky, 
mnohí ste sa ozývali v snahe pomôcť alebo prísť s nápadom alebo ste nás zamestnancov 
aspoň morálne podporovali; prežili sme a prežívame naďalej obdobie, ktoré kompletne 
zmenilo životný štýl nás všetkých; reštartovalo to všetko dobré, čo v ľuďoch je; tieto 
hodnoty tu zostanú a ak nás ešte čaká dlhé obdobie vysporiadania sa s ekonomickými 
následkami pandémie, tak aspoň nejakou útechou nám môže byť istota, že sa jeden na 
druhého môžeme v najťažších chvíľach spoľahnúť, že v záujme ochrany nás všetkých 
držíme spolu a verím, že všetci si uvedomujeme, že sme tak trochu lepšími ako predtým; 
prajem nášmu mestu, aby sa nám nákaza koronavírusom naďalej vyhýbala, aby sme sa čo 
najskôr mohli vrátiť k slobode života tak, ako ho milujeme, posilnení vierou v seba a hrdí 
na to, ako sme spoločne dokázali čeliť ohrozeniu aj vyrovnať sa s následkami, ktoré nás 
ešte čakajú; bude to ešte dlhý a náročný proces, ale s podporou obyvateľov a vás nám je 
ľahšie; verejnosť neočakáva naše zúfalstvo, ale naopak bude sa na nás obracať so 
žiadosťami o pomoc a my musíme byť pripravení účinnú a včasnú pomoc žiadateľom 
poskytnúť; držme si palce, naďalej buďme disciplinovaní, chráňme seba a svojich 
najbližších.  

 
       

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika 
Jarošová, Marek Molnár. 
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Ústnu interpeláciu predniesli poslanci: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- nedalo by sa cez mesto zabezpečiť pre cyklistov, aby sa dostali cez prekážku, čo sa týka 

priehrady, ktorá je zavretá? vlani to bolo umožnené v určitých hodinách, toho času to je 
zatvorené a v podstate za týchto okolností, ktoré sú dnes tu, je strašne veľa cyklistov 
a bohužiaľ aj s malými deťmi musia chodiť dole z tej cesty, je tam taká nie dobre vyložená 
betónová obchádzka celého plotu; tak či by sa nedalo kontaktovať p. Spála, ktorý je šéfom 
povodia a aby nastavili režim ako bol aj vlani, 

- druhá vec, obrátil sa na mňa Ing. Patek, ktorý je prechodným obyvateľom Kiliča a sťažuje 
sa, že tam boli robené nejaké nápravy, ktoré neboli dotiahnuté a sú tam nedostatky, ktoré 
by podľa toho, že sú obyvateľmi mesta Šaľa, by mali mať nárok na rovnakú údržbu, ako 
občania Šale; myslím, že p. prednostka to riešila, vie, o čo sa jedná, tak by bolo dobré, aby 
sa tam niekto aspoň občas zašiel pozrieť, aké majú oni nároky, alebo aké veci v rámci 
údržby ich lokality by sa dali vylepšiť a nejak im to spríjemniť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- samozrejme budeme rokovať s povodím Váhu, aby sme umožnili aj v tomto roku, aby 

povodie Váhu vykonalo opatrenia na to, aby sa dalo prechádzať cez Váh, 
- čo sa týka sťažnosti p. Ing. Pateka, už tam bola Ing. Braníková, stretla sa s ním a prebrala 

jeho požiadavky,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- a kedy tam bola, keď smiem vedieť? 
 
Ing. Gabriela Braníková 
- na mesto Šaľa bola podaná sťažnosť, ktorá sa týkala viacerých oblastí; bola tam 

problematika verejného osvetlenia, umiestnenia dopravných značiek, jedna časť sa týkala 
zelene; zeleň bola vykosená včera, aj pred rodinnými domami, vlastne od križovatky až po 
koniec celej osady; z mojej strany k náprave došlo a všetky ostatné veci sú v štádiu riešenia,  

 
Ing. Peter Andráši 
- má už mesto vyčíslenú sumu za permanentky za plaváreň? zrejme by to mal vracať 

Aquasport, máme už tú sumu? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno, je aj vydaný pokyn k tomu, aby sa vyplatili všetky permanentky naspäť, ďalej sa čakať 

na iný výsledok nebude; je to zhruba 20 tisíc Eur približne; Aquasport žiadne peniaze nemá, 
lebo tým, že sme im nepoukázali my vlastne už tú sumu, lebo plaváreň bola zavretá, 
Aquasport z tých peňazí, ktoré oni mali, sa podieľali na vyplatení zamestnancov, ktorých 
prepúšťali, lebo tam sme museli zaplatiť ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Peter Andráši 
- jasné, mňa zaujíma len to,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- 20 tisíc Eur zhruba je tá suma, ja som ešte včera alebo predvčerom vydával pokyn na to, že 

tieto peniaze (bez ohľadu na ďalší vývoj plavárne) budú vyplatené, len potrebujeme k tomu 
p. Ščasného, lebo mali sme takýto prípad, lebo z toho systému to bolo ťažko získať, kto je 
držiteľom takejto permanentky a na aký počet vstupov; zabezpečuje to nejaká brnenská 
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firma; verím tomu, že p. Ščasný sa s tým vysporiada a takýto zoznam nám dá, ale podľa 
jeho evidencie je to zhruba 20 tisíc Eur, ktoré vyplatíme,  

 
Ing. Peter Andráši 
- potom snáď mesto niekde zavesí, aby sa ľudia o tom dozvedeli, že môžu žiadať a možno aj 

to pomôže k identifikácii,  
- ďalej sa chcem opýtať na dopravný generel, už som o tom dávno nepočul, komisia je až 

budúci týždeň, možno to tam nebude, nepozeral som to, ale v akom stave je dopravný 
generel? 

 
Mgr. Jozef Belický 
- dopravný generel bol pripravený na februárové zastupiteľstvo, ktoré sa žiaľ neudialo, tým 

pádom, že aj dnes sme ešte v piatok boli v tom, že tá verejnosť nemôže prísť, tak sme 
nezaradili tento bod, lebo ho mal prezentovať spracovateľ; na ďalšie zastupiteľstvo, kedy 
verím, že tie opatrenia budú uvoľnené tak, že normálne budeme rokovať, samozrejme tento 
materiál bude zaradený; jediný dôvod, prečo doteraz nebol vykonaný, je ten, že nezasadali 
komisie pre koronavírus a že sme nemali zastupiteľstvo, kde by mohla prísť verejnosť,  

 
Ing. Peter Andráši 
- a to už je nejaký jeho záver? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- tretia otázka je ohľadom parkovacích miest; mal som zmiešané informácie z prideľovania 

parkovacích miest, na jednej strane videl som nejaký shot v televízii, kde bola snáď zmienka 
o tom, že sa losovali parkovacie miesta; iní občania vraveli, že sa prideľovali na základe 
nejakej žiadosti, tak ako to vlastne bolo? 

 
Mgr. Jozef Belický 
- jednoducho aj aj prideľovali sa parkovacie miesta, keďže ich počet sa obmedzil, lebo je 

nový systém parkovania, v zásade nie je vyčerpaná tá kapacita, ktorá je určená aj mestským 
zastupiteľstvom, že 40 % je možné takto vyčleniť, to sme zatiaľ nevyužili, ale tie miesta, 
ktoré sú vyčlenené, sú súčasťou projektu, ktorý je schválený aj dopravným inšpektorátom; 
boli rozdelené tak, že v prvom rade boli uspokojení žiadatelia s preukazom ZŤP, za ďalšie 
boli prideľované miesta podľa dátumu prichádzajúcich na žiadosti od 1. apríla; od tohto 
dátumu bolo možné podávať žiadosti, my sme tieto žiadosti evidovali a ako prichádzali, tak 
podľa toho boli uspokojované; losovalo sa v prípade (príklad ul. Narcisová na konci), kde 
je 10 parkovacích miest, 9 bolo priradených riadne podľa počtu žiadostí, podľa toho ako 
žiadosti prichádzali a na desiate miesto v ten deň prišlo 9 žiadostí; z tých deviatich bol 
vylosovaný jeden, ktorý to miesto dostal; nijak inak sme sa s tým vysporiadať nevedeli;  
my poštu na podateľni neevidujeme podľa času, ale podľa dátumu, tzn. z tých deviatich, 
ktorí v ten deň podali, sme vylosovali zvyšné miesto,  

 
Ing. Peter Andráši 
- to ZŤP je jasné; ja by som skôr možno doporučil, či sa nezamyslieť nad tým, aby sa vyhlásil 

nejaký interval odkedy dokedy, presne kvôli tomu, že niekto sa má možnosť prihlásiť tri 
sekundy po pol noci, niekto nie, v dvojtýždňovom intervale pre budúce miesta, budúce 
prideľovanie,  



9 
 

Mgr. Jozef Belický 
- všetci tí, ktorí mali parkovacie miesta, boli listom upozornení, že žiadosti prijímame  

po 01. 04.,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja som len chcel, že v podstate nech sa prihlásia všetci záujemcovia a z tých by sa mal 

losovať, samozrejme istým spôsobom malo by sa prihliadať, že Jožo, Fero býva vo Veči, 
ale si chce vylosovať 4 v Šali,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- takto sme to vyriešili v prípade služobných áut, že sme do tejto chvíle vylúčili všetky 

motorové vozidlá registrované na právnické osoby, lebo našim cieľom nie je poskytovať 
niekomu prechodné parkovanie pre jeho služobné auto; je to určené obyvateľom, ktorí sú 
obyvateľmi; ak niekto za 300 Eur je pripravený trvať na tom, že on to chce mať zahrnuté 
v účtovníctve, jednoducho sme rozhodli, že právnickým osobám nie, lebo potom stratíme 
kontrolu nad tým, že kto vlastne je užívateľom toho priestoru; teraz sa to prideľuje podľa 
trvalého pobytu občanovi na jeho auto; čo sa týka ZŤP, sú ešte ďalšie parkoviská, tie sú 
určené pre telesne postihnutých a ZŤP sme vyhoveli preto, lebo tí ľudia majú sťažené 
spoločenské uplatnenie,  

 
Ing. Peter Andráši 
- to je v poriadku,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ale myslím tak, že netýka sa to konkrétne tých, ktorí sú pohybovo postihnutí, ale všetkých 

ZŤP; to bolo vyčíslené v nejakom počte a je to v pomere z desiatich parkovísk možno jedno 
bolo prideľované,  

 
Ing. Peter Andráši 
- to už asi odbory vedia, kto je,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- my ďalej ešte chceme rozširovať tieto parkovacie miesta podľa toho, koľko žiadostí sme 

zaregistrovali; na miestach, kde je viac žiadostí, než sme dokázali uspokojiť a je možné 
urobiť ďalšie rezervované parkoviská, tak to urobíme; problém je len v tom, že teraz už to 
nie je možné urobiť z nášho rozhodnutia, ale musíme k tomu vypracovať projektovú 
dokumentáciu, opätovne to predložiť dopravnému inšpektorátu, vyžiadať si ich súhlas, 
vyznačiť tieto parkoviská, ale tento prvý krok je dobrý na to, že sa nám nejaké žiadosti 
nazbierali a vieme, že väčší tlak je na Hollého a na Slnečnej a väčší tlak bude na Nešporovej 
než na Bottovej; čiže takto budeme pokračovať aj v ostatných častiach mesta,  

 
Ing. Peter Andráši 
- ja som v každom prípade chcel len zdôrazniť, že možno by bolo lepšie viac losovať a menej 

ako nech sa prihlásia všetci, nie, že kto bol prvý a podľa toho, ale niekto má naozaj tú 
možnosť prihlásiť sa v piatok o polnoci, niekto v pondelok, keď to začne, takže skôr viac 
losovania, ostatné rozumiem, 

- poslednú vec som sa chcel ešte spýtať, mňa to tak stále zaujímajú tie technické služby mesta, 
s kým by som mohol na tých jednotlivých útvaroch odborných mesta trochu pokecať, že 
ako to vidia oni do budúcnosti,  
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Mgr. Jozef Belický 
- s odborom, ktorý vedie Ing. Čibrik, pretože tam sú združené jednak odpady, komunálne 

činnosti, verejné osvetlenie, čistenie mesta, proste všetko to, čo asi predpokladám, že 
považuješ za technické činnosti,  

 
Ing. Peter Andráši 
- áno, to, ďakujem,  
 
Ing. Tomáš Mészáros 
- zaujímalo by ma, ako momentálna situácia koronavírusu ovplyvnila kapitálové výdavky na 

údržbu ciest, na koľko percentuálne to, čo bolo nejak sľúbené, alebo predpokladané, bude 
aj tento rok uskutočnené, občania sa na nás obracajú s rôznymi otázkami a moc nemáme 
odpovede, či to teda vieme nejak vyčísliť, 50 %, 30 %, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- ja k tomuto vystúpim ešte pri informácii o vývoji hospodárenia v tomto roku, ale už na toto 

môžem odpovedať teraz; my sme pripravovali projekt, alebo sme sa pripravovali na projekt, 
ktorým sme chceli urobiť zásadné opatrenie v rekonštrukcii miestnych komunikácií; tento 
projekt mal zahŕňať, ak ma pamäť neklame, aj desať miestnych komunikácií, ktoré by boli 
bývali zrekonštruované, okrem bežnej údržby ciest; v tejto chvíli sme v situácii, že tento 
projekt je out; jednoducho sa neudeje preto, lebo, to vám potom poviem pri tej informácii, 
že ako sa zhruba vyvíjame, projekt generálnej opravy v tomto roku nemôžeme začať; čo sa 
týka údržby ciest, tak aj tam pôvodný rozpočet, ktorý bol na 200 tisíc Eur, ak ma pamäť 
neklame, tak aj tento podľahol opatreniam, ktoré boli prijaté a to boli znižovania vo 
všetkých položkách bežného rozpočtu, tzn. dotkne sa to aj údržby ciest; dotkne sa to údržby 
ciest rovnako, ako aj ostatných oblastí nášho života, ale o tom podrobnejšie poviem pri 
vývoji hospodárenia, ale tá generálna oprava, ktorú sme chceli začať prvými desiatimi 
cestami, sa jednoducho musela o rok odsunúť,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- rada by som sa informovala, ako to je s tými nádobami na komunálny odpad, nemyslím 

bežné smetiaky, ale tie veľké komunálne nádoby, nakoľko na Hlavnej ulici mi to príde, že 
sa to tam vôbec nehodí; v iných mestách takéto veci nie sú, tak neviem, či by sa to dalo 
riešiť, lebo myslím si, že tá ulica je veľmi pekne spravená, sú tam aj lavičky, kde si občania 
môžu sadnúť, ale o dva metre ďalej je veľký smetiak, ktorý aj smrdí a veľmi zle vyzerá,  

- ďalej by ma zaujímalo, čo sa týka vnútornej pešej zóny, momentálne nefungujú, ale tá 
zmrzlináreň (u Semira), je tam terasa, s ňou v zásade nie je problém, ale problém je ten, že 
tá terasa je 90 % na trávnatej ploche i napriek tomu, že tá plocha, ktorá tam je v centre, 
je dosť zabetónovaná, takže aj ten architekt asi mal aj ten zámer, že tá trávnatá plocha má 
zostať trávnatá; neviem, či sa s tým bude niečo robiť, či budú mať otvorené, alebo keď budú 
žiadať o niečo, či by sa s ním dal otvoriť nájomný vzťah, alebo budú mať do budúcna nejakú 
požiadavku, tak snažiť sa riešiť aj to, ako tie terasy vyzerajú, ale podmieniť to, že keď máme 
nejaké centrum, nech to aj nejako vyzerá, nech sa to tam nejakým spôsobom hodí; 
nehovoriac o tom, že tie klimatické podmienky aké sú, potrebujeme mať čo najviac 
nezabetónovanej plochy a tam tej plochy nie je tak veľa, aby nám to teplo nesálalo 
odvšadiaľ,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- nádoby na námestí nie sú mestské nádoby, tie si vyžiadal nejaký podnikateľ pred svoju 

podnikateľskú prevádzku; samozrejme, že budeme s nimi hovoriť o tom, aby v zásade, 
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ak nemusí a má dvor, aby nedržal tú nádobu naprostred pešej zóny a myslím, že ani to 
nerobia, ale tento problém sa vyrieši, keď sa pristúpi k ďalšej etape polopodzemných 
kontajnerov, bude to elegantnejšie riešenie, nebude to tak obťažovať a verím, že sa združia 
kdesi v pozadí aj kontajnery pre podnikateľov, len toto je ďalší bod, v ktorom sme chceli 
pokračovať tento rok,   

          
Mgr. Mária Farkašová 
- tá nádoba je na kolieskach, takže predpokladám, že sa dá odsunúť veľmi rýchlo,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- jasné, ale je niečia; ja som prekvapený z toho, že to nevadí tomu podnikateľovi, že to má 

pred svojou prevádzkou; možno, že to odsunie pred suseda; každopádne budeme to s nimi 
riešiť, aby si tieto nádoby čo najprijateľnejším spôsobom spratali z pešej zóny, ak tam takéto 
sú, alebo ak tam niekedy sú, 

- čo sa týka cukrárne, tam je projekt na inú terasu, problém je v tom, že oni si aj prenajali 
priestranstvo, aj si ho platia, aby tam mohli mať inteligentnejšiu terasu spojenú s Áčkom, 
aby si ju tam urobili, ale doteraz ju nevybudovali; čo sa týka Semira, už dávno by bola tá 
prevádzka spustená, ale Semir Hasipi je Macedónec, ako mnohí zmrzlinári v Šali, a keďže 
v čase nesezóny na zmrzlinu odchádza domov, tak teraz sa nevie dostať naspäť, nevie sem 
prejsť cez hranice, aj keby súhlasil s karanténou, nevie sa sem dostať; on sa mi ozval, preto 
to viem, že čo bude s jeho prevádzkou, no v zásade sem musí prísť, čiže čaká sa na to a tá 
terasa, ktorá tam je, je rozoberateľná, nie je nejako pevne spojená, alebo niečo podobné; 
hovorím, že pred dvomi rokmi, keď sa dobre pamätám, tu bola odsúhlasená pre Mareka 
Beloviča a mala byť spoločná zmrzlinová terasa a terasa pre Áčko, len tá sa doteraz 
nezrealizovala. 

 
     

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/3/2020 
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 

1. Správu z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebiska Šaľa a mestskej 
časti Šaľa – Veča, 

2. Správu z kontroly dodržiavania plnenia podmienok zmluvy o poskytovaní služieb – 
zimná údržba pozemných komunikácií a chodníkov, 

B. berie na vedomie  
1. Správu z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebiska Šaľa a mestskej 

časti Šaľa – Veča, 
2. Správu z kontroly dodržiavania plnenia podmienok zmluvy o poskytovaní služieb – 

zimná údržba pozemných komunikácií a chodníkov. 
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Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/3/2020 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
B. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2020 - materiál 

číslo A 3/3/2020 
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 20. 04. 2020, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2020. 
 
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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4. Informácia o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na 
ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu 
EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, 
Správca programu MŽP SR - materiál číslo A 4/3/2020 

Predložila Ing. Gabriela Braníková, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- v zozname projektov je aj škola Ľ. Štúra a chápem to dobre, že tam je problém s dažďovou 

vodou, ktorá tam zateká, alebo čo konkrétne tam je? 
 
Ing. Gabriela Braníková 
- tento projekt je špecifickejší oproti iným európskym, na čo sme zvyknutí; výstupom je 

strategický materiál, akčný plán, ktorý je zameraný na zmiernenie klímy v celom meste; 
výsledkom tohto akčného plánu majú byť opatrenia, ktoré budú slúžiť tomu zmierňovaniu 
tej klímy,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- tomu chápem, ale čo je konkrétne problém na škole Ľ. Štúra,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- áno, dažďová kanalizácia zo striech, 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- čiže je treba pozbierať, lebo im asi niekde zateká, hej? 
 
Ing. Gabriela Braníková 
- áno, podmýva im budovu,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

informáciu o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na ceste 
k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 
2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, Správca 
programu MŽP SR, 

B. berie na vedomie 
informáciu o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na ceste 
k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 
2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, Správca 
programu MŽP SR. 

 
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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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v Šali - materiál číslo B 1/3/2020 

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v Šali, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk 
v Šali. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2019 - materiál číslo B 2/3/2020 
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- chcela by som zareagovať na tie dotazníky; vychádzam len z toho, že u nás vo firme, keď 

je takáto možnosť, že väčšinou je to raz za rok, je to veľká udalosť, kedy sa pýtame 
zamestnancov na ich názor, tak nám na tom strašne záleží a záleží nám na tom, aby 
zareagovalo čo najviac ľudí, pretože potom z toho sa robia analýzy, analyzuje sa to niekoľko 
týždňov, niekoľko mesiacov; vidím, že aj vy ste si robili nejaké analýzy, len prečo je 
dôležité, aby tam bolo čo najviac respondentov je to, že tie závery, ktoré sa z toho robia, 
môžu byť správne, hlavne čím viac respondentov, tým správnejšie závery, čiže ja keď som 
si to zrátala, všetkých respondentov dokopy je 1070; keď si to zoberieme na počet 
obyvateľov, teraz samozrejme nebudeme rátať všetkých, stačí aspoň aktívnych obyvateľov, 
čiže moja otázka je, ja som teda videla ten dotazník, vzhľadom na to, aký je komplikovaný, 
pardon nereagovala som, lebo je to komplikované, či ste teda nepremýšľali o tom, že 
prehodnotiť formu, napríklad modernizovanie, digitalizovanie a práve preto, že toto je 
jedinečná šanca získať od ľudí ich názor na vec; tie otázky sú dobré, tie témy sú dobré a toto 
je priestor pre obyvateľov, kde môžu vyjadriť svoj názor, ale jednoducho to, že sa 
nevyjadrili, to môže byť práve preto, prečo som sa nevyjadrila aj ja, alebo kopec iných 
reakcií, ktoré som počula, je to, akým spôsobom sa získavajú tieto informácie,  
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Ing. Eliška Vargová  
- tie dotazníky boli diskutované v komisiách v roku 2015, keď sa schvaľoval PHSR; niektoré 

dotazníky boli jednoduchšie a na základe odporúčaní jednotlivých komisií sa dopĺňali 
o ďalšie otázky, čiže toto bol výsledok spolupráce vtedajších členov komisií a vtedajšieho 
zastupiteľstva; keď raz nastavíte nejaké zbieranie údajov a chceme mať kontinuitu, tak tieto 
dotazníky sú povinné pre celé obdobie; samozrejme do budúceho obdobia uvažujeme 
o tom, že ich bude menej, ale ak chcete mať v jednom dotazníku a získať informácie zo 
všetkých oblastí života, aj tak tam bude viac otázok, aj keď bude len jeden; v tom, že sa 
rozdelili tieto dotazníky na štyri oblasti, sa vlastne dávala tým ľuďom možnosť vyjadriť sa 
len k tomu, čo chcú; samozrejme nie je to reprezentatívna vzorka, to si uvedomujeme, ale 
dotazníky boli dostupné online, takže elektronizované boli cez gooogle formulár; tento rok 
nám to skomplikovala situácia v školách, lebo cez nich sme aj od rodičov získavali priamo 
a chodili sme aj do nemocnice, do čakární, čo sa teraz neumožnilo; v budúcom 
programovom období si to môžeme nastaviť inak,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- mne sa nejednalo ani až tak o tie otázky, možno sa dajú niektoré spojiť, ale skôr o tú formu; 

napríklad mám taký nápad, že keď sa ľudia idú prihlásiť na mestskú wifi a predtým, ako sa 
prihlásia, tak ich prelinkujete na ten dotazník, to sú také jednoduché digitálne veci,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- mal by som k tomu jednu poznámku; dotazníky sú skvelou spätnou väzbou na rôzne oblasti 

života v meste, ale pravda je taká, že ľudia pre svoju zaneprázdnenosť (aby som im 
nekrivdil, že pre nezáujem) obvykle pre tému vyjadrujú záujem už keď je po všetkom,  
tzn. že vtedy každý má skvelé nápady a videli sme to pri dotazníkoch pri dopravnom 
genereli, kde sme neboli schopní pozbierať desiatky dotazníkov, vyzývali sme na všetkých 
fórach, TV, internet, tlač, poskytovali sme to cez našich zamestnancov, no proste nie; ľudia 
to nevyplnia, ale predtým o dopravu tu mal záujem každý; hurá, tešíme sa, bude tu dopravný 
generel, ale tá spätná väzba sa získava veľmi ťažko, takže ja sa teším tomu, že si povedala 
ten nápad, že možno prelinkovať a možno existujú aj iné spôsoby v tom digitálnom svete, 
kde sa dá síce nie donútiť ten človek, ale aspoň upozorniť, že je tu takáto možnosť, budeme 
sa snažiť to využívať,     

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

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa  
2015 – 2020 za rok 2019,  

B. berie na vedomie 
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa       
2015 – 2020 za rok 2019. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020 - materiál číslo C 1/3/2020 
 
Mgr. Jozef Belický 
- požiadal som o slovo do diskusie v tomto bode, aj keď ešte nebol predložený materiál, ja 

vás nebudem zaťažovať tým, že by som tu uvádzal čísla, ktoré si treba niekam zapísať, 
alebo skontrolovať, ale všeobecnou situáciou, ktorá v tomto meste nastala;  

- pandémia koronavírusu si vyžiadala z našej strany náklady, ktoré sme museli investovať do 
znižovania ohrozenia, tzn. či už to bol nákup rúšok, čistiacich prostriedkov, gélov, podpora 
všetkých našich zariadení a objektov, ktoré máme v správe; tu sa rozprávame 
o prostriedkoch vo výške nejakých možno 17 tisíc Eur, ktoré sme priamo investovali do 
rukavíc, rúšok, gélov čistiacich a pod.; toto sa týka len mestského úradu, mestskej polície 
a mestského kultúrneho strediska; ďalšie ochranné prostriedky boli investované cez naše 
organizácie a to cez domov dôchodcov, cez organizáciu sociálnej starostlivosti, aj cez 
mestskú knižnicu; okrem toho v tomto nie sú započítané náklady, ktoré sme vynaložili na 
ochranu cez rôzne služby, tzn. či to je dezinfekcia autobusov, či to je dezinfekcia 
autobusových zastávok, verejných priestranstiev, ihrísk, všetko to, čo vyplýva z nariadení 
hlavného hygienika a vlády; my sme povinní tieto nariadenia vykonať a nebol čas ani 
priestor na to, aby sme to nejako prejednávali v zastupiteľstve ako zmenu rozpočtu; 
v situácii, v ktorej sme sa nachádzali pred  jeden a pol mesiacom, by bol každý občan mesta 
Šaľa investoval posledný halier na to, aby bol ochránený, dnes sa na to dívame možno 
trochu inak; verím, že každý z vás, ktorí boli súčasťou tohto diania tu v meste, si veľmi 
dobre pamätajú situáciu, keď sme sa naozaj báli, naozaj sme boli v strachu o seba a svojich 
najbližších; tomuto samozrejme podľahli nielen výdavky, ale aj opatrenia, ktoré sme museli 
prijať, pretože zďaleka najhrozivejším nie sú výdavky na dezinfekciu, ale výpadky 
v príjmoch rozpočtu mesta; predikcia, ktorá vlani bola predložená, na základe ktorej sme 
predkladali rozpočet, vychádzala z nejakých príjmov, ktoré sú našim podielom na daniach 
z príjmov obyvateľov; tieto príjmy, vzhľadom na to, že časť obyvateľstva je zavretá doma 
bez práce, časť o prácu definitívne prišla, sa jednoducho nenaplnia; existujú nové predikcie; 
vzhľadom k tomu, že tých scenárov od úplne katastrofických, od 1 700 000 nakazených 
v tomto štáte, až po úplné zľahčovanie, že vlastne sa nič nedeje, máme množstvo; nie sme 
v stave primerane reagovať na situáciu a ostáva nám jedno jediné, pripraviť sa na zlé časy 
a tešiť sa, ak tomu tak nebude; prijali sme teda opatrenia okamžite, ako sme vedeli o tejto 
situácii, že existujú mnohé predikcie, že budeme mať zhruba milión Eur výpadok 
v príjmoch z daní obyvateľov, že ďalšie naše straty, okrem výdajov, ktoré som tu spomínal, 
budú spôsobené tým, že naši nájomcovia nebudú schopní platiť nájomné; že pravdepodobne 
nejaké príjmy z predaja majetku sa neudejú, pretože tento trh momentálne zastal; že môžu 
nastať žiadosti o pomoc a riešenie krízových situácií, ktorých máme neúrekom; veď jedna 
z posledných je, že máme zriadiť karanténne stredisko pre celý tento okres; ako okresné 
mesto sme povinní poskytovať to dokonca okolitým obciam; ak niekto smeruje do 
zariadenia sociálnej starostlivosti, má vykonať karanténu v našom zariadení na naše 
náklady; my nemáme ani takéto zariadenia a tiež si nie úplne viem predstaviť, prečo máme 
znášať náklady za občana niektorej obce, keď on má svoju obec so svojim rozpočtom; takto 
to je v zákone a jednoducho v tejto chvíli prijímame primerané opatrenia k tomu, aby sme 
aj túto zákonnú úlohu zabezpečili; pri opatreniach, ktoré sa týkajú rozpočtu, sme pristúpili 
k tomu, že samozrejme ako prvé zašli kapitálové výdaje, ktorých ešte nebola začatá ich 
realizácia a ich financovanie pochádzalo z vlastných zdrojov; nemôžeme ohroziť investície, 
na ktorých financovaní sa podieľa niekto iný; preto sme z kapitálových výdajov (tak, ako 
som už odpovedal p. poslancovi Mészárosovi) vybrali cesty, ktoré mali byť financované 
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z našich zdrojov a pre túto chvíľu nie že sme ich zamietli, alebo sme ich nevykonali, 
oddialili sme ich do času, kým bude jasné, že sme schopní ich financovať; to bude možno 
až na budúci rok; ja budem prvý, kto tu bude presadzovať, ak na jeseň tohto roku bude 
situácia iná; vybrali sme polopodzemné kontajnery, s ktorými sa mohlo pokračovať v jednej 
časti mesta Šaľa; nebudeme to realizovať, pretože jednoducho šetríme všetky peniaze;  
čo nám zostalo, je realizácia kultúrneho domu, ktorú v tejto chvíli už ani nemôžeme 
zastaviť; pripravená dokumentácia je poslaná na kontrolu ex ante, tzn. kontrolu pred 
vyhlásením verejného obstarávania, máme podpísanú zmluvu na spolufinancovanie 
800 tisíc Eur zhruba; viete veľmi dobre, že pre rôzne príčiny sme už raz museli požiadať 
o preloženie termínu a ani túto strunu nemožno naťahovať donekonečna;  
máme tu ďalšiu investíciu a to je rekonštrukcia ZŠ Ľ. Štúra, kde je spolufinancovanie 
z envirofondu vo výške 100 tisíc Eur; s celkovými nákladmi zhruba 350 tisíc Eur, do 
ktorých ešte vstupuje naša ambícia uspieť v získaní prostriedkov z nórskych fondov, kde 
jedna časť týchto prostriedkov je tiež viazaná na dokončenie rekonštrukcie ZŠ tým, že sa 
z tých prostriedkov majú opraviť dva pavilóny a majú sa zabezpečiť vsaky dažďovej vody, 
ktoré spôsobujú to, že voda zateká pod budovu a narúša túto budovu vo vnútri; toto všetko 
by sa mohlo vyriešiť, táto škola by mohla byť po tom, čo sme do nej investovali státisíce 
do inžinierskych sietí, v relatívnom poriadku; sú tam peniaze z envirofondu, ktoré 
nemusíme druhýkrát získať, vzhľadom na vývoj slovenskej ekonomiky, neviem, či bude 
ešte takáto príležitosť a jednoducho nesmieme dovoliť to, aby sme o ne prišli a aby táto 
investícia zastala;  
pristúpili sme aj k reštrikciám v bežnom rozpočte, najmä vo výdajoch samozrejme; tým, že 
očakávame aj zníženie príjmov, museli sme vykonať aj reštrikcie výdajov; 10 %-né zníženie 
všetkých položiek, ktoré priamo ovplyvňujú správcovia kapitol, teda položiek, ktoré sa 
týkajú služieb a zabezpečovania tovarov pre mesto Šaľa, reprezentuje zhruba 200 tisíc Eur, 
žiadne víťazstvo; pod toto nemôžeme ísť, lebo nebudeme vedieť dodržať základné 
štandardy starostlivosti o občanov; došlo k najhoršiemu a môžete mi veriť, že to bola moja 
zlá mora a mnohých ďalších a došlo ku mzdám; jednoducho, kde inde ešte ušetriť; musel 
som rozhodnúť o tom, že k 1. aprílu bude znížená mzda v súlade s § 54 Zákonníka práce, 
ktorý nám umožňuje v takomto prípade znížiť mzdu zamestnancom o 10 %; je to pre mňa 
osobne mimoriadne nepríjemné, lebo kto z vás ma pozná, tak vie, že pre mňa tá pracovná 
sila nie je len počet a číslo, ale jednoducho snažím sa vytvárať podmienky pre zamestnancov 
také, aby sme od nich mohli očakávať excelentné výkony; bohužiaľ toto opatrenie sme boli 
nútení prijať, tam ušetríme viac než 300 tisíc Eur, ak toto opatrenie udržíme do konca roka 
s tým, že samozrejme nikto už nepočíta s nejakými koncoročnými odmenami; ak sa situácia 
ukáže, že je iná, tak budem veľmi rád, keď toto opatrenie do konca roka trvať nebude; 
chcem uviesť pre p. poslanca Andrášiho, že ďakujem, že navrhol dnes bod, ktorý súvisí 
s odmeňovaním, ale bol by som mimoriadne nerád, keby toto sa stalo predmetom nejakého 
lacného populizmu; je samozrejme vašim právom rozhodnúť aj o mojom plate, ale ja som 
10 % z mojej čistej mzdy, tak ako každý zamestnanec tohto mesta, poslal na špeciálny účet 
mesta Šaľa a urobím tak každý mesiac až do času, kým zamestnancom nášho mesta bude 
znížený plat; v rovnakom podiele sa chcem podieľať na tom, aby sme znášali tento osud 
rovnako všetci spoločne; nemyslím si, že potrebujeme takéto vyhlásenia na facebooku 
a chcem poprosiť, aby sme sa až tak prílišne tomuto nevenovali ani v online spravodajstve 
z tejto diskusie, ja nepotrebujem, aby niekto zatlieskal, alebo ma niekto opľul, to nie je 
o tom, ale o tom, že hľadáme každú možnosť v tomto rozpočte; čo sa týka našich očakávaní, 
myslíme si a sme presvedčení o tom, že ani toto nebude stačiť, že tá strata sa môže 
pohybovať vyššie, ale vzhľadom na to, že fakt nevieme dnes povedať konkrétne čísla, tak 
sme sa neodvážili tu predložiť konkrétny návrh a nakoniec aj po dohode s ekonomickou 
komisiou resp. po prerokovaní v ekonomickej komisii nám príde logické, aby sme sa týmto 



18 
 

zaoberali možno niekedy uprostred leta, kedy je možné, lebo už dnes v rámci výnimočných 
opatrení bude možné prijať úver až do konca roka, nie je tomu tak, ako po iné roky, že do 
konca augusta, alebo vôbec, bude to umožnené do konca roka; túto situáciu úverom 
môžeme riešiť kedykoľvek; úvery je možné po prvýkrát (odkedy som v samospráve) prijať 
aj na bežné výdaje, teda do spotreby preto, lebo každému je jasné, že ak sú rozpočty 
samospráv nejako nastavené, tak aj pri všetkých úsporných opatreniach, ktoré sú 
samosprávy schopné docieliť, nedorovná sa rozdiel v príjmoch z daní obyvateľov; my 
milión Eur môžeme vytvoriť, ak nebudeme svietiť, nebudeme kosiť, nebudeme nič 
udržiavať a prepustíme všetkých ľudí; vtedy sa možno dostaneme na tú sumu, lebo sme už 
v polroku, to nie je také jednoduché urobiť významné úspory; toto nikto nechce, lebo v čase 
pred jeden a pol mesiacom by dal každý aj posledný cent za svoju ochranu, nebezpečie 
pominulo a stretávame sa s tým, že sme vynechali jedno kosenie, pretože to padlo za obeť 
úsporám v rozpočte, „ako to, že nie je pokosené? no tak toto teda nie poslanci a primátor 
(na prvom mieste), ako to, že to nemáme zabezpečené?; tu nepolievate strom a on vyschol“; 
lenže aj zamestnanci nášho dodávateľa mali v rámci koronavírusu obmedzené možnosti 
a nemohli chodiť do práce; jednoducho musíme byť pripravení na to, že tento rok 
mimoriadne populárny pre výkon samosprávy určite nebude preto, lebo v každej jednej 
oblasti pocítime, že nie je dostatok peňazí; to, čo som chcel povedať, my sme k tomu 
pristúpili najlepšie, ako sme vedeli, podieľame sa na tom aj vlastnými mzdami; prosím 
pekne upozorňujem, že § 54 umožňuje znížiť mzdu úplne každému v tomto štáte o 10 %, 
alebo o max. 40 %, ale podstatné je jedno, že štát si musí zobrať 5 miliardovú pôžičku 
a neznížil plat ani jednému štátnemu zamestnancovi; my máme byť riešením ekonomickej 
krízy? naši zamestnanci? príde mi to absolútne nespravodlivé; dnes tu p. Andráši prednesie 
návrh, aby ste sa vzdali, obmedzili, znížili svoju odmenu, poslanci parlamentu už o tomto 
hlasovali; prosím pekne okrem jedných poslancov všetci ostatní boli proti; dôvodom bolo 
zrejme aj to, že toto je predmetom lacného populizmu, pretože ekonomicky to nerieši nič; 
ak vy sa vzdáte celej vašej odmeny, poviem vám presne potom, alebo poprosím p. Ing. 
Kiácovú, aby povedala, koľko činia vaše odmeny; vy nie ste poslanci, ktorí sú skvele 
platení, jednoducho takto to nie je; keď sa toho vzdáte, tak v zásade nič podstatné v rozpočte 
sa nestane; bude to gesto, ktoré smeruje k verejnosti ako vaša spoluúčasť, čo si určite každý 
bude vážiť, ale poprosím vás všetkých, nezneužívajme toto na to, že my sme nejako prispeli, 
no prispeli sme tým, čím môžeme; každý za svoju prácu si zaslúži byť riadne ohodnotený, 
naši zamestnanci, naši poslanci a myslím si, že aj ja; dnes nemáme nejaké kľúčové 
rozhodnutia prijať vo vzťahu k rozpočtu; je to informácia o tom, ako sa vyvíjame, ktorá sa 
bude meniť každým mesiacom; na ďalšom zastupiteľstve už trochu konkrétnejšie budeme 
vedieť informovať aj podľa toho, ako nám budú peniaze na účet chodiť,   

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- pevne verím, že zmienka o facebooku sa netýkala určite mňa, lebo to tak vyznieva všelijako; 

mrzí ma, že p. primátor rozpráva o populizme a ešte nepozná ani znenie návrhu, to ma 
docela hnevá; pokiaľ je to znižovanie populistické, tak potom sa treba obrátiť aj na 
zamestnancov úradu, čo sa toho populizmu zúčastňujú, každá minca má dve strany, ťahajme 
v jednej línii a osobne si myslím, že to, čo navrhnem, je presne tá línia, ktorú mesto začalo 
a to nie je pre nikoho určite zábavná vec, keď má prísť o 10 % mzdy napríklad; druhá vec 
je zas tá, že prečo by sme mali byť iní, a či si poslanci v parlamente odsúhlasia to, alebo to, 
alebo hento, tak to je mne v zásade ukradnuté v súvislosti s chodom mesta, pretože o to skôr 
nám sem nepošlú zo štátu peniaze, lebo ich minú na 35-tich úrovniach vyššie a nie sem, to 
je konkrétne k tomu záveru príspevku; ja by som len, aby sa nezabudlo, aj na ekonomickej 
komisii sme sa rozprávali o tom, či sa nedá vyrokovať odloženie použitia eurofondového 
príspevku na dom kultúry, či niekto rokoval alebo nerokoval už s týmito novými, pretože 
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títo okrem koronavírusu ešte nič neriešili a dvoch Kičurovcov; takže či sa niekto napojil 
nejakým spôsobom, či sa to nedá odložiť, lebo sú tu všelijaké možnosti, kde presúvajú tie 
eurofondy; viem, že sa dajú odtiaľ hentam atď., to ma bude zaujímať, ale možno to už doplní 
p. Kiácová, pretože pokiaľ by sa to dalo, nemuseli by sme prísť, alebo vieme niekto prispieť 
k tomu, alebo aby aspoň niekto k tomu povedal „bú, áno viete čo, tu vám to podpíšeme, 
presuňte si to o rok“ a máme vystarané relatívne veľmi slušne, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- musím na toto reagovať, lebo by ma mrzelo, keby sme to ukončili tým, že došlo 

k nedorozumeniu; mojou ambíciou vôbec nebolo označiť Tvoj budúci návrh za prejav 
populizmu; hovorím o tom, že určite to občania ocenia, že chceme byť súčasťou toho 
riešenia, len neskôr, keď sa prijme akékoľvek opatrenie, som prosil o to, aby sa to v žiadnej 
diskusii nestalo predmetom nejakého populizmu, že ja som sa podieľal, iný sa nepodieľal; 
robíme to, čo môžeme každý a nejaké opatrenia sme prijali; ak vy sa rozhodnete nejako, ja 
toto absolútne rešpektujem; ja keby som Ti chcel niečo povedať pán poslanec, tak Ti to 
viem povedať aj osobne, nemáme medzi sebou žiadny problém, čiže určite nebolo mojim 
cieľom vopred znevážiť Tvoj návrh, alebo niečo podobné,                  

 
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá materiál zobrala na 
vedomie.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- ja sa len v kocke chcem dotknúť tej minulosti, s tou minulosťou neurobíme nič, akurát 

môžem konštatovať, že zhruba polovica marca nás nejakým spôsobom chytila; áno, bolo to 
predmetom rokovania ekonomickej komisie, ale nie v smere na minulosť, neboli definované 
rôzne veci atď., ale skorej z pohľadu na budúcnosť, kde samozrejme padali niektoré 
konkrétne čísla dopadov, čo s nimi, otázka vykrytia týchto prípadných dopadov, otázka 
prevádzkového preklenovacieho úveru a z tejto diskusie viac menej neformálne bol prijatý 
záver, že mestský úrad je schopný zhruba na júnové mestské zastupiteľstvo pripraviť 
predbežný návrh na zmenu rozpočtu mesta v súvislosti s týmito rôznymi dopadmi, či to 
bude konečná zmena, alebo jedna z etáp, to sa ešte jednoducho uvidí;  

- ja by som na margo možno toho plošného znižovania miezd, nech je to kdekoľvek, povedal 
len jednu poznámku, nechcem sa hrať na makroekonóma, že čím nižšie mzdy, tým nižšie 
odvody do poisťovní, či je to sociálna, zdravotná a tým nižšie aj dane, ktoré idú do štátu 
a spätný pohľad potom na podielové dane; v tomto prípade by som to skôr hodnotil ako 
ústretové gesto zúčastniť sa na riešení tohto problému a  možno nie ako gesto, ktoré výrazne 
ekonomike v tejto súvislosti pomôže, 

 
Ing. Marián Krištof   
- po zasadnutiach, ktoré mávame po minulé roky, tak vlastne tento bod je taký, že vždy len 

konštatujeme ten vývoj hospodárenia, ako povedal aj p. Baran, je to minulosť a môžeme 
len konštatovať; celkom z dnešného pohľadu tie čísla v príjmoch tých 26 % zhruba 
z rozpočtu čo sme mali a výdavky zhruba 27 % asi celý rok nebudú tie pravé, ktoré na konci 
roka budeme mať; z môjho pohľadu sú najdôležitejšie investície, alebo peniaze, ktoré 
dostaneme od niekoho napr. Európske fondy, alebo Nórske fondy, čiže tie akcie by sme si 
mali zachovať a udržať, a tam, kde nebudeme mať tie cudzie zdroje, tak potom 
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prehodnocovať podľa toho vývoja, aký bude, ale určite až niekedy v polovici júna, možno, 
keď už budeme mať presnejšie čísla a s čím vlastne môžeme počítať, alebo nemôžeme 
počítať; k znižovaniu miezd a odmien, aj ako sa to vyvíja, toto by sme mali presunúť až na 
ten jún, keď budeme mať konkrétne čísla, 
 

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

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020, 
B. berie na vedomie 

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
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 2/3/2020 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uznesením č. 1/2009 – XII. z 1. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 12. februára 2009 Mestské 

zastupiteľstvo v Šali ukladá predkladať návrh na odmenu hlavného kontrolóra vždy po 
uplynutí daného polroka kalendárneho roka po predložení správy o činnosti hlavným 
kontrolórom; táto správa bola predložená dňa 06. 02. 2020; vzhľadom na to, že ide o prvé 
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva s plným programom, plníme toto uznesenie 
priamo na tomto zasadnutí; vzhľadom k tomu, že tak, ako už bolo spomenuté, ekonomické 
dopady mimoriadnej situácie zapríčinené ochorením koronavírusom je dopad aj na rozpočet 
mesta Šaľa, hlavná kontrolórka nechce odmenu za rok 2019 za svoju vykonanú prácu 
a preto ako predkladateľ využívam právo a sťahujem tento materiál z rokovania,  

 
Ing. Tibor Baran 
- toto bolo predmetom rokovania aj ekonomickej komisie zhruba v týchto intenciách, 

ekonomická komisia k tomu zaujala jednoznačné stanovisko, poprosím, aby to nikto 
nechápal tak, že preto nula, lebo je to ocenenie práce hlavnej kontrolórky; ja si prácu hlavnej 
kontrolórky veľmi vážim, veľmi si vážim jej zistenia, nápravné opatrenia a pevne verím,  
že keď o tomto nabudúce budeme niekedy rozhodovať, tak asi budeme rozhodovať inak, 
než v nulových intenciách. 

 
 
3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020 - materiál číslo C 3/3/2020 
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť tento materiál.  
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Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran  
- ja to len chcem objasniť, lebo to stanovisko tu bolo prednesené; na komisii boli názory, že 

ten kvázi tenisový klub sa niekedy historicky zaviazal, že tú novú halu si vyfinancujú sami; 
druhá vec, teraz bol návrh, že 40 si vyfinancujú sami, 43 chcú jednoducho od mesta; ja teraz 
neviem, ako sa situácia vyvinie, ale prevládal názor, že počkajme, keď pominú tieto 
dôsledky a tak sa vynechá jedna zimná sezóna, nič svetaborného sa neudeje a preto aj 
ekonomická komisia prijala ten názor, že nesúhlasí viac menej so zaradením do plánu 
verejného obstarávania, 

 
Mgr. Jozef Belický  
- ja len pre upresnenie, lebo tam nikto nemal informáciu, že ako to vlastne naozaj bolo, 

v rámci materiálu, keď sa schvaľoval prevod majetku tzn., že zobrali sme správu tenisových 
kurtov pod seba; tá diskusia sa odohrala, prezentovaný tu bol názor, dali sme si vytlačiť 
diskusiu z toho mestského zastupiteľstva, prezentovaný tu bol názor, ktorý absolútne 
korešponduje s týmto tu, tzn., že vtedy predstavil tenisový klub model, že za 76 tisíc Eur je 
možné kúpiť novú halu a budú sa podieľať 50 %-ami; je to riadne v zápisnici, dali sme si 
to vytlačiť; okrem toho viem, že v komisii bola pochybnosť o financovaní tohto klubu; 
faktom je, že v zmysle zmluvy majú predkladať financovanie, ktoré tento klub predložil; 
my sme minulý rok s nimi mali nejaké doťahovačky o termínoch, tento rok toto nenastalo, 
predložili riadne vyúčtovanie svojich príjmov aj výdavkov; minulý rok sa podieľal tento 
klub na svojej vlastnej činnosti aj získaným príspevkom vo výške 10 tisíc Eur 
z nenávratných zdrojov, za čo tam boli realizované nejaké práce; približne 7 tisíc Eur bolo 
vybraté zo vstupného, čo deklarovali, zhruba 8 tisíc Eur boli náklady; naše celkové náklady 
sa vyvíjajú podľa očakávania, ktoré bolo vtedy prezentované; v tomto roku tie náklady do 
tejto chvíle predstavujú za prvých 5 mesiacov 3 500 Eur, čo je lepšie ako v minulom roku 
a korešponduje to definitívne s tým, čo tu bolo prisľúbené, čiže niet pochybností, že je to 
v poriadku; okrem toho klub zo svojich získaných prostriedkov je pripravený financovať 
halu, ktorá je 66 950 Eur (či koľko bez dane), tzn. zhruba 73 tisíc Eur je pripravených 
financovať sumou vo výške 40 tisíc Eur; preto nám to neprišlo ako pochopiteľné, pretože 
my v tomto roku do tohto projektu nevložíme ani jednu korunu, použijú sa len prostriedky, 
ktoré tento klub vyčlenil na toto; oni tú halu potrebujú; my máme 40 tisíc Eur ako prvú 
splátku haly s tým, že zvyšné splátky rokujeme o tom, že budú rozložené na obdobie  
5 rokov; tak, ako sme to vlastne pôvodne prezentovali, čiže vyšlo by nás to nejakých  
7 tisíc Eur ročne a budeme vlastne po piatich rokoch už splatenej haly mať halu, ktorú 
najmenej ďalších 5 rokov môžeme používať; čo je najpodstatnejšie, nová hala nie je len 
o tom, že počkáme rok, čo ja rešpektujem, samozrejme môžeme, ale o tom, že nám v zásade 
zabezpečuje to, že energetické náklady na prevádzku takejto haly sú dimenziálne inde než 
sú prevádzkové náklady na prevádzkovanie súčasnej haly; možno že tá súčasná hala 
poťažme po nejakých drobných úpravách by ešte rok vydržala, ale preplatíme to úplne 
zbytočne v prevádzkových nákladoch; toto sú argumenty, ktoré tam neodzneli, ja som si 
nechal všetky tieto materiály predložiť, oboznámil som sa s nimi a podľa mňa úplne 
korešpondujú v tejto chvíli s tým, čo bol pôvodný zámer; my sme dokonca vytipovali aj 
správcu, ktorý, už sa ukazovalo, že by mohol naplniť aj očakávanie mesta, ale faktom je, že 
nechcel sa podieľať na drobných opravách a bežnej údržbe, preto to vykonávať odmietol, 
pre nás taký správca je jednoducho neprijateľný, takže momentálne hľadáme nového 
správcu na toto zariadenie; ale toľko, čo sa týka k tomu, že nemáme zatiaľ pocit, že by niečo 
nefungovalo v rámci tejto zmluvy a ja som bol príjemne prekvapený, že títo členovia klubu  
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dostáli svojmu slovu a sú pripravení tú polovicu tej haly naozaj ako prvú splátku investovať 
do nákupu,  

 
Ing. Tibor Baran  
- to, čo povedal p. primátor, to je diametrálne iné, než o čom sme rokovali a z tohto pohľadu 

aj ja môžem veľmi jednoducho zmeniť svoj pohľad; boli sme informovaní (od Ing. 
Pekárovej), že 40 tisíc Eur už mesto darovacou zmluvou dostane na svoj účet, boli sme 
o tom informovaní; druhý rozdiel, my sme tam boli informovaní v tom materiáli o 83 tisíc 
aj nejaké drobné, ty hovoríš o nejakých 73, boli sme informovaní o ďalších dvoch splátkach, 
Ty hovoríš o piatich splátkach,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- áno,  
 
Ing. Tibor Baran  
- keď to bude takto, ako hovoríš Ty, ja nemám problém zahlasovať za možno hneď teraz,  
 
Ing. Marián Krištof – procedurálny návrh 
- mňa mrzí, že to ide týmto smerom, lebo obidvaja (aj Mišo aj Ivan) sú veľmi dobrí kamaráti, 

ale ja nie som presvedčený, že to je tak, lebo som bol aj na začiatku, keď sa uvažovalo 
o tom, že tenisový klub pôjde pod správu mesta, kedy sa hovorilo, že energie, ktoré 
spotrebovávajú ročne sú niekde na úrovni 20 tisíc Eur, možno, keď je tuhá zima, 
24 tisíc Eur, pre rok 2020 sme im priklepli dotácie na úrovni 30 tisíc Eur, kde si myslím, že 
nebolo vyčíslené, na čo to je, pritom, keď sa jedná o dotácie na futbalový klub, vždy to je 
hovorené, že je to na základe reálnosti z predchádzajúceho roku, ale poďme naspäť 
k tenisovému klubu; ja som nevidel doteraz žiadne čísla, o ktorých si hovoril, že by boli 
predložené; hovoril si, že 8 tisíc Eur boli príjmy a 7 tisíc Eur boli výdavky a musím to znova 
povedať, mrzí ma to, ale teraz hovorím ako poslanec mesta, chodil som tam hrávať, zhruba 
denná aktivita (hovorím o hale) je od 16.00 hod. do 22.00 hod. a hodinová sadzba (aj keď 
2 roky som tam už nebol) bola 15 Eur, majú 2 kurty, čiže to je 30 Eur na hodinu; keď rátam, 
že to je za 6 hodín, tak príjem je nejakých 180 Eur na deň; soboty nedele sú to nie 6 hodín, 
ale 10 hodín, lebo tá doba sa predlžuje; keby som to mal zase z tej skúsenosti ohodnotiť, že 
prichádzame, alebo začína sa halová sezóna niekedy od novembra do apríla, to je  
6 mesiacov, 6 x 30 je 180 dní a beriem tie dni ako sobota, nedeľa ako príjem bežného dňa, 
čiže keď narýchlo by som povedal 180 x 200 to je príjem 36 tisíc Eur, čiže nie som 
presvedčený, že to, čo je deklarované príjem 7 tisíc, je celkový príjem; samozrejme je tam 
osoba, ktorá to má na starosti, ale keby som chcel byť akokoľvek ústretový a dal mu tisíc 
eurový plat, tak za tých 6 mesiacov sú to náklady 6 tisíc Eur; stále hovorím o pol ročnom 
prenajímaní tej haly, nehovorím o letnej sezóne, o ktorej vtedy sa hovorilo, že príjmy budú 
na tenisový klub; taktiež sa hovorilo, že určitá časť z toho prenajímania bude poskytnutá 
obyvateľom, alebo deťom Šale, čož neviem, či je zarátané, ale ja o tom neviem, že by toto 
šalianske deti mali zadarmo, nie som si toho vedomý; ja by som len chcel poprosiť 
poslancov, lebo už x krát som už počul že „Krištofov futbal“, nie je to tak, nevlastním ten 
klub, som len ten, ktorý sa nechal Ivanom nahovoriť a potom primátorom, aby som sa tam 
začal o to zaujímať, ale poviem vám, že od roku 2016 išli dotácie pre futbal len dole a v roku 
2018, keď sme asi tretíkrát prijímali rozpočet, tak sa povedalo, že futbalisti mali ste 46 tisíc, 
potrebujeme teraz dať tenistom, tak zídete na 35, aj tak je to realita toho, čo máte a v roku 
2020 máme už len 30 tisíc dotácie od mesta, za čo samozrejme ďakujem, lebo aj to sú 
peniaze; ja len chcem poukázať na to, že futbalový klub má minimálne 250 aktívnych detí, 
ktoré sa zaoberajú futbalom a reprezentujú Šaľu; neviem koľko detí má tenisový klub 
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a koľko detí reprezentuje Šaľu ako tenisový klub, to je jedna vec; druhá vec, investovali 
sme do detí, pokúpili sme im oblečenia, neviem koľko investoval tenisový klub do 
šalianskych detí; tento rok sme investovali a sme si dali vybudovať závlahu na vedľajšie 
ihrisko za 16 tisíc Eur a nepýtali sme od mesta ani korunu; samozrejme ja rešpektujem aj 
veci, ktoré treba, aby sa udiali a ktoré aby sa investične vykonali, myslím napr. 
rekonštrukciu hádzanárskej haly, či už palubovka, alebo okná, ja len podotýkam, že sú 
kluby, ktoré dostávajú financie aj pomimo dotácií a futbalový klub jednoducho tieto peniaze 
nemá; keď si chceme opraviť alebo namaľovať zábradlie, my si tie prostriedky kupujeme 
z vlastných peňazí, čož nie je malá čiastka; ja nehovorím teraz proti mestu, lebo aj tých  
30 tisíc Eur nám pomáha, ale jednoducho nie som presvedčený, že tie čísla, ktoré tenisový 
klub prezentoval sú relevantné; sme asi jediný klub, ktorý každý mesiac dáva správu 
o svojich finančných účtoch, každý jeden účet, ktorý máme, každú jednu hotovosť, každý 
jeden príjem a výdaj mesačne už štvrtý alebo piaty rok deklarujeme; pýtam sa, ktorý klub 
to ešte robí? ak by to každý klub, ktorý má dostať od mesta dotáciu, podľa mňa by to každý 
klub mal takto prezentovať tak, ako to prezentujeme my; ešte z určitých zdrojov z vedenia 
mesta sa ma spýta, že a čo tí starí páni vám dávajú peniaze, kde ich máte? no starí páni nám 
nedávajú za prenájom umelej trávy žiadne peniaze, tak nemôžeme deklarovať ani tento 
príjem; veľmi ma mrzí, že je to voči mojim kamarátom také, ale keď už má byť niekto 
transparentný a niekto nie, tak zaujmime pre obidvoch rovnaké stanovisko,  

- dávam procedurálny návrh, aby sa tento bod z rokovania stiahol; malo by sa trvať na tom, 
aby všetky tie ekonomické veci boli v tomto klube transparentné a vydeklarované,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- upozorňujem, že nepoužívaj slovo dotácie, lebo zmätieme úplne verejnosť, je to úhrada 

nákladov; my uhrádzame náklady za jednotlivé zariadenie a dotácie sú celkom iná 
kategória, lebo tam môže vzniknúť dojem, že mesto poskytuje dotácie klubom; nie je to tak, 
my platíme náklady na futbalovom ihrisku rovnako, ako na ďalších športoviskách, to len 
pre presnosť,  

- čo sa týka transparentného hospodárenia, ja mám pred sebou výpis z účtu, že vlani boli 
náklady 18 499 Eur a korešpondujú s príjmami, ale dávam hlasovať o návrhu,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení: 
- navrhol stiahnuť materiál z rokovania. 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- tento materiál sa z rokovania sťahuje a budeme sa mu venovať na ďalšom mestskom 

zastupiteľstve. 
 
 
4. Úprava odmeňovania poslancov mesta a primátora mesta v období máj – december 

2020 s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov - bod číslo C 4/3/2020 
Predložil Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ 
Dovoľte, aby som predložil svoj poslanecký návrh aj v kontexte toho, čo už p. primátor povedal, 
aj v kontexte toho, čo sa stalo so znižovaním príjmov zamestnancov mesta, predpokladám, že 
medzi nimi boli započítaní aj viceprimátori.  
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Mgr. Jozef Belický 
- samozrejme,  
 
Ing. Peter Andráši  
- nazval som to „Úprava odmeňovania poslancov mesta a primátora mesta v období máj – 

december 2020 s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov“; navrhujem cteným kolegom 
vzdanie sa odmien za obdobie 5 – 12/2020 za činnosť, ktorú vykonávame účasťou na MsZ 
a komisiách s výnimkou odmien, ktoré sú za činnosť v Zbore pre občianske záležitosti 
a priznám sa, nemám vedomosť, či poslanci berú nejaké odmeny za hlasovania, alebo účasť 
na dozorných radách mestského podniku, aj tie by som z toho vylúčil;  
zároveň by som chcel navrhnúť, aby sa tie ušetrené finančné prostriedky venovali na mzdy 
mestských policajtov, ktorí sú, resp. na dorovnanie, ktorí sú v aktívnej službe, tzn. 
pochôdzkari, čiže pre to mesto nedôjde snáď k nejakému ušetreniu finančných prostriedkov, 
ale k prerozdeleniu, lebo si osobne myslím, že bezpečnosť je prvoradá a tí chlapi aj ženy 
určite vykonávajú činnosť, ktorú by z nás asi nik dobrovoľne až tak nerobil v súvislosti 
so mzdovým ohodnotením, to je prvý bod,  

- druhý bod, navrhujem upraviť mzdu p. primátora počnúc mesiacom 5 – 12/2020 na  
3 800 Eur mesačne s tým, že ušetrené peniaze budú presunuté do rezervného fondu,  
s ktorým je oprávnený manipulovať p. primátor podľa vlastného uváženia a pokiaľ ten fond 
zostane nevyčerpaný, alebo sa vyčerpá len časť, úplne v pohode budem ten, ktorý zahlasuje 
za znovuvrátenie zvyšnej čiastky do mzdy p. primátora; oba body sa týkajú mesiacov  
5 – 12/2020; samozrejme nebránim sa tomu, ak by sa nejak zázračne vyvinula finančná 
situácia smerom do plusu, aby sa o tom rokovalo možno v opačnom smere,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- otvorím hneď k tomuto diskusiu, len chcem upozorniť hneď na dve veci, prečo to nie je 

možné v takomto znení odsúhlasiť a potom zvážiš, či skoriguješ tento návrh,  
- nie je možné urobiť retroaktívne opatrenie, tzn. nemôžeme hovoriť o mzde za minulý 

mesiac,  
 
Ing. Peter Andráši 
- o piatom hovorím,  
 
Mgr. Jozef Belický  
- o piatom, môžeme to urobiť od šiesteho; tomuto musí predchádzať zmena interného 

predpisu, lebo vzdanie sa odmeny je individuálnym právnym aktom každého jednotlivca, 
ktorý takúto odmenu poberá, tzn. každého poslanca; nemožno to urobiť plošným opatrením, 
že všetci sa vzdávajú, takto to nefunguje, lebo v prípade hlasovania o takomto bode čo 
s tými, čo budú hlasovať proti; nastala by úplne paradoxná situácia a nie je možné toto 
uznesenie takto vykonať;  

- ďalšia vec, ja som prerokoval v tej kritickej situácii, keď sme prišli k zníženiu platu 
zamestnancov, ja som to prerokoval aj so zamestnancami mestskej polície; i oni sú zaradení 
do tejto časti napriek tomu, že vykonávajú ťažkú službu a boli prví po ruke občanovi, ale to 
boli prvé po ruke aj dievčatá tu na klientskom centre; nikto sa ich nepýtal, či chcú sa 
stretávať denne so stovkou občanov, ktorí sem postupne prúdili, pretože neustále sú 
činnosti, ktoré treba vykonávať a to je prípad napríklad overovania podpisov, keď sme 
zostali poslední v tomto okrese, pretože ešte aj notárske úrady zavreli; zavreli obecné úrady 
a my sme boli posledný, kto overoval, niekto to urobiť musel; tie dievčatá boli vystavené 
riziku, či sa im to páči, alebo nepáči; podarilo sa nám rozlúčiť včas so zamestnankyňou, 
ktorá bola v druhom stave, aby odišla trochu predčasne na materskú, lebo to sme si už 
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riskovať vôbec nedovolili; ja som to každému vysvetlil, každému som napísal list, aby 
porozumel, o čom sa to rozprávame; tu nejde o to, aby sme si dokazovali niekto viac, niekto 
menej; takýmto rozhodnutím vznikne takáto nešťastná kategória, ale nakoniec je to na 
vašom rozhodnutí, ale nie som s tým úplne stotožnený; čo sa týka mňa, ja som otvorený 
tomu, vy rozhodujete o mzde primátora, teda do určitej miery, lebo niečo mám predpísané 
zákonom, ja napriek tomu som nie za mesiac máj, ale už za mesiac apríl rovnako ako všetci 
zamestnanci poukázal 10 % mojej mzdy späť na účet mesta; na toto je zriadený účet, ktorý 
je prázdnym účtom, nie sú tam žiadne prostriedky, v tejto chvíli pravdepodobne sa tam 
nachádzajú prostriedky akurát z môjho platu; na tento účet môže prispieť každý kto chce 
a o tomto účte (si myslím), že by som nemal rozhodovať ja, ale minimálne ekonomická 
komisia, ktorá by raz, keď sa tam nazbierajú nejaké prostriedky, mala rozhodnúť, čo s nimi; 
ak to bude na dorovnanie platov v ktorejkoľvek kategórii, alebo všetkých, nemám s tým 
problém, dorovnám veľmi rád, ale v tejto chvíli si myslím, že by sme to mohli nechať tak, 
nech sa našporia peniaze; my budeme aj verejne informovať o tom, že na tento účet môže 
prispievať ten, kto uzná za vhodné, v tomto meste; my sme zamestnancov realizovali od  
01. 04., ale tu rozhodnutím, keby aj nastalo, že zmeníte interný predpis o odmeňovaní 
poslancov, čo by sa plošne týkalo každého, tak to môže nastať len od 01. 06.; ak hovoríme 
o vzdaní sa, je to individuálny právny akt, nebudeme o tom hlasovať, ale musí to urobiť 
každý sám, pretože nemožno hlasovať väčšinou proti tým, ktorí individuálne toto 
nevykonajú,  

 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- ja nevidím problém, prečo by si tým účtom, fondom, rozhodnutím, keď by to náhodou 

prešlo, nemohol operovať, ako predpokladá každý, že zvážiš, čo kde je potrebné, keď nie 
je potrebné míňať to zbytočne nebudeš, keď je, pomôžeš;  

- myslím si, že sa na predošlej ekonomickej komisii viem a potom to tu prešlo, ale ja som 
nebol účastný, dávame ti iné finančné právomoci, nemusíme sa báť o tie peniaze, ide tu 
skutočne o gesto a ani nejde o nejaké ušetrenie peňazí; jedno je presunuté, dá sa povedať, 
že by to asi vykrylo tie a pokojne z toho druhého sa dá trebárs aj týmto dámam (až si ich 
spomenul) posunúť s tým, ja nemám problém, beriem to ako môj návrh,  

 
Ing. Tibor Baran 
- predtým ešte jednu otázku, ja som rozumel z Tvojho, že Ty z Tvojho čistého príjmu 

niekomu dáš peniaze kdesi, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ja mám čistú mzdu; z tej čistej mzdy, ktorá mi je poukázaná, som 10 % poukázal späť na 

účet mesta Šaľa, ktorý je zriadený, kde neboli doteraz žiadne finančné prostriedky,    
 
Ing. Tibor Baran 
- druhá otázka, z akej sumy teda plaštíš nemocenské, sociálne a dane? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- z pôvodnej mzdy; ja o mojich peniazoch, ktoré ja obdržím, si myslím, že môžem slobodne 

rozhodovať, preto som sa takto rozhodol, 
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Ing. Tibor Baran  
- ešte raz tzn., keby tieto peniaze, čo na tom účte sú, budú, dostal niekto druhý, tie peniaze 

by ešte raz podliehali jednému, druhému odvodu, zdaneniu; to chcem povedať, že je tu veľa 
procedurálnych nejasností; Peter, ja si vážim aj Tvoje stanovisko, ale možno aj od toho bola 
ekonomická komisia, že aby sme tieto veci nejako prediskutovali; mňa si ohúril, ja tiež 
neviem zákonné pozadie niektorých tých krokov a zhruba, že neviem prečo by sa to nedalo 
vyriešiť a ono sa to nejako vyriešiť dá, toto ja jednoducho neviem zobrať;  

- čo je ale zásadné, čo chcem povedať, napriek tomu, že primátor mal právo podľa istého 
zákona, istého konkrétneho paragrafu, povedať pracovníkom mesta mínus 10 %, 
u ostatných, ktorí podliehajú inému rozhodovaniu, povedzme aj mestského zastupiteľstva, 
s tým nejakým nevypovedaným koncom a s tým mojim problémom, čo v tejto súvislosti 
mám a nerobme z tohto akt marketingu, ale nech si každý urobí akt svojej dobrej vôle 
a mesto by som poprosil len o to, že keď príde čas vyplácania odmien, aby mesto oznámilo 
poslancom, že ak máte vôľu, ochotu, môžete poukázať všetku časť týchto peňazí tam,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- presne toto je, kto tu robí populizmus a marketing, je to len obyčajný návrh a presne to je 

myslené v tom fonde; keď to budeš chcieť poslať, sú tam peniaze aj s odvodmi, to nie je 
z jeho čistej mzdy; napr. bude tam 500 Eur, ktoré poslal a tuto dá dvom ženám po 200 Eur, 
aby tam mohli nabehnúť ešte aj odvody, to je jeden paušál, ktorý sa rozdelí aj s odvodmi, 

 
Ing. Tibor Baran  
- ..... (nezrozumiteľný zvukový záznam) preto som sa pýtal asi trikrát, že čo máš 

zodvodované a čo máš zdanené; povedal mi to hrubé a z čistej mzdy, kde si uložil a keby 
toto malo byť posunuté niekomu inému, bude to znovu zodvodované? 

 
Mgr. Jozef Belický 
- aby bolo jasné, je to približne 350 Eur, jednoducho 10 % presne z toho, čo dostanem ako 

čistú mzdu, aby som sa podieľal rovnakým podielom ako všetci; takto som ja učinil 
a nepotrebujem k tomu žiadne vyhlásenie, ani nič, jednoducho to je elementárna slušnosť 
byť spolu s ostatnými zamestnancami v tomto zainteresovaný; ja si aj dnes vážim návrh  
p. hlavnej kontrolórky, lebo ona nemá takúto možnosť; mohla by teda, ale urobila to, že ak 
jej zákonný plat náleží, tak sa aspoň vzdá odmeny, ktorú aj tak by sme dnes možno 
schvaľovali v nejakom rozsahu 10 %, 20 %; veľmi slušne tým, že sa chce podieľať na tomto, 
sa tejto odmeny vzdala; čo hovorí p. Andráši, ja rozumiem, čo vraví, ale takto ja mám 
slobodnú vôľu, že to robím preto, lebo chcem, nie preto, že mi to niekto nariadil,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- ja som chcela niečo iné len k tej mzde vlastne, pokiaľ by sa to nespravilo odmenou tak, ako 

navrhuje p. primátor, teda to ide z čistého platu, ale by sa to spravilo tak, že by to mesto 
vôbec nevyplácalo; odvody zamestnávateľa sú 35 %, tzn. zoberte si tarifný plat plus 35 %, 
to sú náklady zamestnávateľa, čiže minimálne 35 % ešte plus ušetrí mesto, čiže to nie je len 
čistá mzda; my síce darujeme na ten fond, ale tých 35 % na tých odvodoch zase musí mesto 
zaplatiť a to je jedno, či je to tarifný plat, alebo dohoda, čiže tu je zase šanca ušetriť tých  
35 %; je mi to ľúto, že sa museli skracovať tie mzdy, nie je to nikdy príjemná vec či z jednej, 
alebo z druhej strany, či ste zamestnanec alebo ste teda ten šéf a musíte to tomu 
zamestnancovi oznámiť; na druhej strane verím, že všetci zamestnávatelia pristúpili k tomu 
a tých 10 %, či už formou znižovania úväzkov, platov, lebo tie personálne náklady sú vo 
väčšine najväčšia položka tých firiem, pretože áno, ide aj o ten plat, ale ide hlavne o tie 
náklady na odvody aj daň, aj s týmto treba  rátať; ja teda podporujem návrh, nie som úplne 
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stotožnená s tým, že by sme mali určovať, kam tie peniaze pôjdu; je to dobrá myšlienka dať 
policajtom, ale ako aj povedal p. primátor, každý by si zaslúžil, lebo je tu viac takých ľudí, 
čiže potom to nevieme nejako spravodlivo rozdeliť, čiže ak na nejaký spoločný účet 
a potom neskôr zase bude nejaká možnosť, aby sme to spravodlivo nasmerovali tieto 
peniaze,  

 
Ing. Tibor Baran  
- neviem sa jednoducho stotožniť s tým, že nejako to raz urobíme a nejako o tom raz, o tých 

kamsi nasmerovaných peniazoch, rozhodneme; Ty si povedal, že je tu taká možnosť, nech 
sa každý individuálne rozhodne; ďalšia možnosť, že je tu zmena odmeňovacieho poriadku, 
čiže táto zmena je nejaká procedúra; berme to tak, že túto zmenu odmeňovacieho poriadku 
možno urobíme v júni; lenže jún začína prvým, ex post toto nemôže fungovať, začne to 
fungovať až od 1. júla; ja na druhej strane potvrdzujem to, čo p. kolegyňa povedala v tejto 
súvislosti, že nielen samotná čistá mzda; ja už tretíkrát to zopakujem, jedny odvody, druhé 
odvody, dane, keď sa každý en bloc, nech je to v celom národnom hospodárstve a celá 
verejná sféra, nech sa vzdá 10 %, čo to bude znamenať, zavŕkajú zdravotné poisťovne, 
zavŕka sociálna poisťovňa, istým spôsobom zavŕka štát a cez podielové dane zavŕka aj tá 
samospráva, nehovoriac už o nejakej kúpnej sile obyvateľstva, ktorá klesne o 10 % a že 
domáca spotreba je významným faktorom vývoja národného hospodárstva, alebo HDP, tak 
toto je taká perverzná špirála, z ktorej sa pravdepodobne nikdy neodstaneme; chcel by som 
apelovať, nech každý dostane to, čo dostať má, okrem toho, o kom môže z jeho šéfov niekto 
rozhodnúť, a je vecou vedomia a svedomia ochoty každého kam a v akej sume tieto peniaze 
dá; keď mesto bude zriaďovať taký účet poprosím, aby boli poslanci informovaní a nech 
sa rozhodnú ešte predtým, než peniaze dostanú, že môžete ich poslať tam a tam, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- samozrejme, ja som potom pripravený na každom zastupiteľstve informovať o vývoji 

a stave tohto účtu, ja s týmto nemám problém, aby sa tu o tom rozhodlo na mestskom 
zastupiteľstve, ani toto nemám problém; my takýto účet už máme zriadený, vedúca 
ekonomického oddelenia zariadi to, aby každý z poslancov číslo tohto účtu dostal,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- odznelo tu viacero vecí, s ktorými do veľkej miery viem súhlasiť, ale chcem sa na to ešte 

pozrieť z iného pohľadu; myslím si, dovolím si tvrdiť, že viacerým z nás, ak nie každému, 
už táto myšlienka v istej vzdialenosti vzdaním sa odmeny prešla hlavou; skôr by som sa ale 
chcela dotknúť situácie tých, ktorí možno chceli, ale nemohli prispieť svojim podielom, 
pretože, ak budeme v prvej línii ďakovať všetkým, tak okrem mestských policajtov už tu 
bolo vymenovaných ďalších množstvo skupín a určite nesmieme zabudnúť napríklad aj na 
pracovníkov, zamestnancov sociálnych služieb, ktorí v prvej línii si navliekli obleky a boli 
priamo testovať klientov a zamestnancov sociálnych služieb; potom by sme ale museli 
uvažovať aj o tých ľuďoch, ktorí možno by chceli a pomáhali v prvej línii, ale bohužiaľ, 
keďže situácia, s ktorou sme sa v živote nestretli, mimoriadna situácia, spôsobila, že sú 
nedobrovoľne na karanténnych OČR, prišli tiež sčasti o svoj príjem; nemali by sme sa teda 
podeliť aj s nimi, keďže utrpeli istú ujmu? hovorme aj o zamestnancoch, ktorí sú na 
prekážkach na strane zamestnávateľa, pretože aj tí prišli (z dôvodu poklesu ukotveného 
v zákone) o časť svojho príjmu; našli sme tak veľa skupín, ktorým by sme sa chceli 
poďakovať, a teda pomôcť im aj pri ušlom zisku, že by sme im ten ich ušlý zisk nijakým 
spôsobom nedokázali dorovnať ani z tejto úspory a navyše nikdy by sme nedosiahli 
spravodlivosť; ako by sme napríklad poďakovali dobrovoľným hasičom, ktorí išli 
dobrovoľne dezinfikovať priestory, pretože im naozaj iným spôsobom poslať tieto 
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prostriedky nevieme; ak sa niekto rozhodne priložiť ruku k dielu, mám za to a budem určite 
raziť aj ja túto filozofiu, pomôžme ako vieme, tento spôsob ale treba nájsť inde a nie 
takýmto poslaneckým návrhom, prepáč p. kolega; v neposlednom rade by som sa rada 
podelila aj o tú osobnú skúsenosť z toho domova dôchodcov, v ktorom som bola osobne pri 
testovaní, ani jedna zamestnankyňa neprejavila strach, možno ho hoci mali a stáli v prvej 
línii, pretože tie tu spomenuté neboli; ja im veľmi pekne všetkým ďakujem, pretože aj 
vďaka ich práci a odhodlaniu je náš domov dôchodcov jedným z tých na Slovensku, ktoré 
nemajú žiadne pozitívne zistenia,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- opravím Ťa, boli spomenuté, ale určite si zaslúžia naše poďakovanie,  

 
Ing. Peter Andráši  
- tiež som chcel povedať, že boli spomenuté,  
- neviem, ja tomu teda nerozumiem, stále hľadáte v tomto nejakú spravodlivosť, vlastne 

hľadaním spravodlivosti vyvolávate dojem, že tu ide o nejakú nespravodlivosť; vôbec tu 
nejde, tu je len poslanecký návrh, ktorý si myslím, že by to mohlo fungovať takto; niekto 
mohol dať iný, niekto vôbec nie, takto som si to predstavoval; ja keď dostanem (neviem, či 
p. Bartošovič berie nejakú odmenu, ale ja som po ňom druhým najmenej plateným 
poslancom) okolo 80 Eur v čistom, s odvodmi nejakých 160 Eur, ja keď pošlem na ten účet 
80 Eur, mesto niekam poslalo 80 Eur, už to snáď niekto pochopí, že ja tých 80 môžem 
poslať, ale nemôžem poslať tých druhých 80, lebo ste ich poslali na sociálnu, zhruba tak je 
to; keď niekto zoberie tisíc čistého, tak to stojí zamestnávateľa okolo 1 900 Eur, aby sme 
boli v obraze; v každom prípade ide o to ušetriť tú sumu aj s odvodmi, nie tú čistú,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- dovolím si len pripomenúť opäť, príspevok, ktorý p. poslanec Baran už povedal, že práve 

o toto ide, že ja, keď sa chcem vzdať niečoho, mám sa vzdať svojich, nie štátnych, o tomto 
on hovoril,  

 
Ing. Marián Krištof 
- je to dosť taká pálčivá téma, ale ja samozrejme kvitujem to rozhodnutie zamestnancov 

mesta, povedzme si, že niekto povie 10 %, ale tie tarifné platy nie sú tak vysoké, aby 
niekomu aj tých 10 % nezavážilo, takže klobúk dole;  

- tento návrh poslanca ja vnímam v dvoch rovinách; jedna rovina je, že zníženie platov 
zamestnancov, zníženie platov primátora a viceprimátorov a druhá rovina je vzdanie sa 
časti odmien poslancov; o tomto návrhu ja neviem v globále hlasovať za, lebo sú to dve 
roviny; ja viem hlasovať za zníženie svojho príjmu, ktorý dostávam ako poslanec a mohol 
by som hlasovať za príjem primátora, ale ešte raz, je to postavené v dvoch rovinách; je to 
Tvoj návrh, ja to nevnímam z tohto pohľadu, takto, že je to dobrý návrh; som presvedčený, 
že každý jeden poslanec sa má rozhodnúť sám, uvítam, keď bude ten účet zverejnený, lebo 
si myslím, že by sme mali ísť jednou líniou ako zamestnanci, tak aj poslanci, nebudem 
hovoriť o výške, kto má koľko, keď som si to rýchlo vyrátal, ale máj až december vychádza 
okolo 16 000 Eur, ktoré ako vieme vložiť na ten účet a budú na tom účte; aj príjem do štátu 
je nejaký príjem; ty hovoríš naspäť, že tieto peniaze neodídu zo šalianskeho rozpočtu, máte 
niekde pravdu, ja viem rozhodovať o svojich peniazoch,  
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie Ing. Petra Andrášiho v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
1. schvaľuje  

vzdanie sa odmien poslancov pre obdobie 5 – 12/2020 s výnimkou odmien za činnosť 
v podobe obradov v občianskych záležitostiach a účasti v dozorných radách; ukladá 
ušetrené prostriedky použiť na mzdové náklady členov mestskej polície, ktorí vykonávajú 
aktívnu službu (uniformovaní), 

2. schvaľuje  
úpravu platu primátora od 5 – 12/2020 na sumu 3 800 Eur mesačne; ušetrené finančné 
prostriedky presúvať do fondu, s ktorým je oprávnený nakladať p. primátor, 

 
Prezentácia: 18 
Za:    3 
Proti:  11 
Zdržal sa:   4 
 
Návrh na uznesenie nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie 
nebolo prijaté. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- chcel by som len povedať, že toto uznesenie, aj keby bolo prijaté, tak by som ho nemohol 

podpísať, lebo je nevykonateľné; nemožno spätne, aj keby sme hneď všetci chceli; druhá 
vec, dnes (aby to nevyznelo tak, že poslanci sa nechcú podieľať, lebo toto nie je pravda) 
napriek tomu, že hlasovanie dopadlo takto, ja mám pocit aj z diskusie, ale aj z toho, že vás 
poznám, máte záujem podieľať sa na situácii, ktorá vznikla, aj finančne, že s tým tu nikto 
nemá problém, čiže ja by som chcel povedať, že túto snahu určite vítame nie len ja tu, ale 
aj zamestnanci, ktorí už prišli o svoje platy; Ing. Kiácová každému z vás doručí číslo účtu, 
kam je možné prispievať a na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva budem 
informovať o finančných zdrojoch na tomto účte,       

 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Martin Černák, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermova  

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/3/2020 
Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť tento materiál.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

prevod pozemku na  ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B.  konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného 
pozemku priľahlého ku pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa; zámer prevodu 
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pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta 29. apríla 2020, 

C.  schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na ul. Švermova v Šali, ako 

novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/85, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 59 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 4143/1, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2850 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ktorá je vo 
vlastníctve mesta Šaľa, podľa geometrického plánu č. 11/2020 vyhotoveného spoločnosťou 
Geo Advice, s.r.o. so sídlom Jazerná 585/30 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129,  úradne overený 
katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-58/2020 dňa 11. 02. 2020, 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 vo vysporiadaní priľahlého 
pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľa za cenu 40,- Eur/m2, t. j. za celkovú kúpnu 
cenu 2360,- EUR do výlučného vlastníctva Martina Černáka, trvale bytom Kráľovská 17, 
927 01 Šaľa  v celosti. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    3 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Námestie  

SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto – zámena pozemku vo vlastníctve mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/3/2020 

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť tento prevod.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

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

1. pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, 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, v zmysle Geometrického plánu  
č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne 
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod  
č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 42 m2 v celosti, 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, 

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 vo vysporiadaní 
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majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrane majetku žiadateľov,  
3. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  

na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 29. apríla 2020, 
C. schvaľuje 

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa 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, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, 
vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela 
CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v celosti, do podielového 
spoluvlastníctva Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 
478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica 
v pomere k celku,  

2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 
Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána 
Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku: 
pozemok, parcela CKN č. 2504/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 3987 v celosti, do výlučného vlastníctva mesta Šaľa, 

 
nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. 
tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich 
hodnota je pre zamieňajúce strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. PhDr. Jozef Rehák a manželka PhDr. Klaudia Reháková, bytom Liesková 2283/10,  

927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 3/3/2020 

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť tento prevod.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
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B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného 
pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu; zámer 
prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta 29. apríla 2020, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Švermovej ul. v Šali, ako 
novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1884/14, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 52 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1618, orná 
pôda o výmere 320 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec  
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, vo vlastníctve mesta Šaľa podľa 
geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarína Szomolaiová,  
ul. B. Balogha 3006/2 924 01 Galanta dňa 10. 11. 2019, úradne overený katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-555/2019 dňa 21. 11. 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 vo vysporiadaní užívaného 
pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m2,  
t. j. v celkovej cene 572,- Eur pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu 
Rehákovú, obaja bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1 v režime ich 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve 

ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo 
vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 4/3/2020 

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť túto zámenu.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

zámenu pozemkov v  lesoparku v  medzihrádzovom priestore vo vlastníctve 
ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve 
mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa  
v znení neskorších dodatkov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci  



33 
 

v doriešení majetkových vzťahov k lesoparku v medzihrádzovom priestore a pod 
spevnenými plochami v rámci projektu „Revitalizácia lesoparku“; zámer zámeny  
pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta dňa 29. apríla 2020, 

C. schvaľuje 
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne:  
1. vo vlastníctve mesta Šaľa 

pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1838/1, orná pôda o výmere  
11804 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota zamieňajúceho 
pozemku vo vlastníctve mesta predstavuje 39 177,50 Eur; 

2. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO 00 192 180, so sídlom 
Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 5823, a to: 
 pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 143/3, trvalý trávnatý 

porast  o výmere 547 m2, podiel 1/1, 
 pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1421/7, ostatná plocha  

o výmere 846 m2, podiel 1/1, 
 pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/2, lesný pozemok 

o výmere 8138 m2, podiel 1/1, 
 pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/401, lesný pozemok  

o výmere 1352 m2, podiel 1/1, 
t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 10883 m2 a hodnota zamieňajúcich 
pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje 
36 120,70 Eur; 

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre 
zmluvné strany porovnateľná  a vzájomne si nič nevyplácajú. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť 

o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 7/3/2020 

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť tento nájom.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

žiadosť o nájom pozemkov 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 vo výstavbe pozemných 
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komunikácií na križovatke ulíc Kráľovská a SNP v súvislosti s výstavbou stavby  
„OC Šaľa“ nájomcom; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 29. apríla 2020, 

C. schvaľuje 
 nájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na križovatke ulíc SNP 

a Kráľovská v Šali podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu, v celkovej výmere 2730 m2, 
v zmysle Geometrického plánu č. 36648906-51/2020, zo dňa 4.3.2020, vyhotoviteľ  
ALL GEO Geodetická kancelária, Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, pre spoločnosť  
KLM Šaľa a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 
IČO: 51411407, v cene 0,165 EUR/m2/rok, na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia platnosti 
zmeny územného plánu mesta Šaľa v dotknutom území, počas doby výstavby stavby  
„OC Šaľa“ a súvisiacich pozemných komunikácií. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    3 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcely CKN  

č. 2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42 vo výlučnom vlastníctve 
Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve 
mesta, parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN č. 2667/43 
nachádzajúce sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/3/2020 

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť tento návrh.  
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 parcely CKN č. 2667/44, 
parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42  vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka 
Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta, parcelu  
CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN č. 2667/43 nachádzajúce sa na 
nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemky, parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti, 
parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela  
CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, 
sa stávajú  trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia 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 ust.  
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§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom pod garážami:  
1. vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa: 

pozemky, parcela CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 
v celosti, parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti 
a parcela CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 1, 

2. vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa: 
pozemky, parcela CKN č. 2667/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 
v celosti, parcela CKN č. 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti 
a parcela CKN č. 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti vedené 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 8802, 

nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. 
tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sú navzájom susediacimi pozemkami, ich 
hodnota je pre zamieňajúce strany rovnaká a vzájomne si nič nevyplácajú. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke - 

materiál číslo D 12/3/2020 
Predložil Róbert Tölgyesi, poslanec MsZ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Krištof 
- mňa by zaujímala tá výška, že o koľko vlastne prídeme? 
 
Róbert Tölgyesi 
- tá výška činí cca 7 732 Eur, 
 
Ing. Marián Krištof 
- všetkých spolu na celý rok, alebo dokedy to je? 
 
Róbert Tölgyesi 
- áno, na celú sezónu vlastne, lebo však oni v zime neprevádzkujú tie terasy, 
 
Ing. Marián Krištof 
- čiže už ani nebudú prevádzkovať terasy? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- budú, ale s obmedzeniami zatiaľ; môžeš mať na terase prevádzku, ale musia sedieť dvaja  
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pri stole, 2 metre od seba, jednoducho tie možnosti na prevádzkovanie terasy sú tak zásadne 
obmedzené, že v záujme podpory toho, aby podnikatelia terasy vôbec otvorili, tak sme 
predložili tento návrh,  

 
Ing. Tibor Baran 
- len s jednou poznámkou, síce v diskusii ste to vysvetlili, berte to ako poslanecký návrh, že 

do konca tohto roku, lebo v teoretickej rovine to môže byť hocijako, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- jednoznačne sa to týka tohto roku, netreba o tom hlasovať, doplníme tam, že sa to týka tohto 

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

návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke,  
B. schvaľuje 

úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, ktorá je pre  
rok 2020 určená vo výške 1 Eur/rok. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 

Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.  
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
H. RÔZNE 

Neboli predmetom rokovania. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- upozorňujem poslancov, termín majetkových priznaní bol predĺžený len o jeden mesiac; tí, 

ktorí ich doteraz neodovzdali, sú povinní tak učiniť; na nasledujúcom zastupiteľstve bude 
informovať komisia, ktorá má túto záležitosť na starosti o tom, koľkí odovzdali, 
neodovzdali a ako bude naložené s tými, ktorí nedodržali disciplínu, 

- ďakujem vám za to, že i v tomto náročnom období ste prejavili dostatok odvahy a prišli ste 
na takéto zasadnutie, že sme nemuseli aplikovať ustanovenia novoprijatého zákona o online 
zastupiteľstve s hlasovaním, ktoré je veľmi obtiažne, ľahšie sa diskutujú témy z očí do očí, 
ak sme v priamom kontakt,e ako cez obrazovku; verím, že nasledujúce zastupiteľstvo už 
budú obmedzenia uvoľnenejšie a stretneme sa v rovnako dobrej kondícii ako dnes.  
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2020.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Ing. Slavomír Kališ 
 
 
 
 
Peter Szalay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                             
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 4. júna 2020   


