
ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 24. septembra 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 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných 15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nahlásili poslanci: Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, JUDr. Anna 
Torišková, Ing. Štefan Bartošovič 
Neskorší príchod nahlásili: Ing. Tomáš Mészáros, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.   
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
Mgr. Jozef Belický 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo  

B 3/6/2020 - Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom mestskej športovej haly, 
- do časti F. Právne záležitosti materiál číslo F 5/6/2020 - Založenie združenia obcí 

„CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“ 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
Hlasovanie o zmene programu rokovania: 
doplniť do programu rokovania: 
- do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo  

B 3/6/2020 - Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom mestskej športovej haly, 
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- do časti F. Právne záležitosti materiál číslo F 5/6/2020 - Založenie združenia obcí 
„CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“ 

Prezentácia: 15 
Za:  15 
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. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/6/2020  
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka  

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/6/2020 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020 - materiál 
číslo A 3/6/2020 
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO  
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre 

trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa - materiál číslo  
B 1/6/2020 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

2. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 - materiál číslo  
B 2/6/2020 
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS  

3. Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom mestskej športovej haly - materiál 
číslo B 3/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020 - materiál číslo  
C 1/6/2020 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

2. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon 
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 - materiál číslo  
C 2/6/2020 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
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3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 - materiál číslo C 3/6/2020 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa - materiál číslo C 4/6/2020 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

5. Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov) - materiál číslo 
C 5/6/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých 
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat - materiál číslo C 6/6/2020 
predkladá Ing. Edita Haládiková, referentka OSaKČ 
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 

Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

2. Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť  
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa       
- materiál číslo D 2/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

3. Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť  
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa       
-  materiál číslo D 3/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

4. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 
na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 4/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

5. Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; 
Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; 
Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť  
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa       
- materiál číslo D 5/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

6. Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

7. GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť  
o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 7/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, 
obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa - materiál číslo D 8/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 



4 
 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu 
Majorovú, Dlhá nad Váhom 217 - materiál číslo D 9/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja 
trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa - materiál číslo D 10/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu 
Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa - materiál číslo D 11/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, 
Železničná 513/10, Šaľa - materiál číslo D 12/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. 
Margarétu Maliniakovú, Železničná 42, Šaľa - materiál číslo D 13/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, 
Železničná 498/40, Šaľa - materiál číslo D 14/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade 
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu 
Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa - materiál číslo D 15/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade 
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu 
Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa - materiál číslo D 16/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 
Šaľa - materiál číslo D 17/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

18. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov - materiál číslo  
D 18/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach  
a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, 
orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku  
KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 19/6/2020 
predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie 

20. Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas 
obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení 
orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19  
- materiál číslo D 20/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
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21. MeT Šaľa, spol. s r.o. – návrh na zníženie odmeny mandatára - materiál číslo  
D 21/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

22. Duslo, a.s. Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného  
v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali - materiál číslo D 22/6/2020 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

23. Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor 
v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu - materiál číslo D 23/6/2020  
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom 
„WiFi4EU“ - materiál číslo F 1/6/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

2. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné 
ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra - materiál číslo F 2/6/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

3. Kúpna zmluva č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality 
v Šali – 2019“ - materiál číslo F 3/6/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

4. Zmluva o dielo č. 285/2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti 
objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03) - materiál číslo F 4/6/2020 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

5. Založenie združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“ - materiál číslo  
F 5/6/2020 
predkladá Róbert Tölgyesi, zástupca primátora 

 
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. Gabriela Lacková, Ing. Róbert Andráši 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 15 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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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. Marián Krištof a Marek Molnár.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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 5. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 20. 08. 2020 overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 

 
ČASŤ II. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie podali poslanci: Bc. Dominika Jarošová, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela 
Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Tomáš Mészáros. 
Ústnu interpeláciu nepredniesol žiadny z poslancov.  
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/6/2020  
Predložila Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa,   
B. berie na vedomie   

správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa.  
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Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/6/2020  
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: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020 - materiál 

číslo A 3/6/2020  
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 31. 08. 2020, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre 
trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa - materiál číslo 
B 1/6/2020  

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
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. 6/2020 Trhový poriadok pre 
trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko 
„DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024 - materiál číslo 

B 2/6/2020  
Predložil Ing. František Botka, vedúci MsKS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Miloš Rehák – poslanecký návrh 
- navrhujem, aby v predloženej Koncepcii rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie  

2020 – 2024 bol: 
- do časti 8. Východiská, zámer a ciele, 8.2 Zámer a ciele, bodu 12. na strane 57  
- do časti 9. Strategický rámec, Špecifický cieľ č. 12, stĺpca aktivita, strana 64 
- do časti 10. Implementácia, 10.2 Rok 2021, bodu 2. na strane 65  
za pôvodný text „Vytvorenie pracovnej pozície mestského etnografa, ktorý podrobne 
spracuje historické artefakty, pôvod, sídelné pomery, spoločenskú štruktúru, hmotné 
a nehmotné kultúrne dedičstvo mesta a regiónu“, doplnený text: „na dobu určitú len za 
predpokladu získania externých mimorozpočtových zdrojov na financovanie tejto 
pracovnej pozície.“  

 
Peter Hlavatý  
- ako predseda komisie kultúry by som chcel povedať, že materiál sme prerokovali, nemali 

sme k nemu nejaké zásadné pripomienky; ďakujem všetkým, ktorí sa na nej podieľali  
a verím, že budeme vedieť naplniť najbližšie tie štyri roky aj vďaka tomu, že budeme mať 
pekný nový kultúrny stánok,  
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Ing. Róbert Andráši 
- už nemám žiadne pripomienky, nevedel som, či ten poslanecký návrh niekto podá, ale už 

bol podaný,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miloša Reháka v znení: 
- do časti 8. Východiská, zámer a ciele, 8.2 Zámer a ciele, bodu 12. na strane 57  
- do časti 9. Strategický rámec, Špecifický cieľ č. 12, stĺpca aktivita, strana 64 
- do časti 10. Implementácia, 10.2 Rok 2021, bodu 2. na strane 65  
za pôvodný text „Vytvorenie pracovnej pozície mestského etnografa, ktorý podrobne spracuje 
historické artefakty, pôvod, sídelné pomery, spoločenskú štruktúru, hmotné a nehmotné 
kultúrne dedičstvo mesta a regiónu“, doplniť text: „na dobu určitú len za predpokladu získania 
externých mimorozpočtových zdrojov na financovanie tejto pracovnej pozície.“  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Miloša Reháka bol schválený.  

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (so zapracovaným poslaneckým návrhom Miloša Reháka) 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Koncepciu rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024, 
B. schvaľuje  

Koncepciu rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024.     
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom mestskej športovej haly - 

materiál číslo B 3/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko komisie mládeže a športu, ktorá neodporúča mestskému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- k tomuto materiálu sa do diskusie prihlásili aj traja občania a to Katarína Dubajová,  

Ing. Michal Lužica a Andrej Petro, takže ak niekto nemá výhrady k vystúpeniu, tak v súlade 
s rokovacím poriadkom po vystúpení poslancov budú pokračovať tieto tri vystúpenia,   

 
 
 
 



10 
 

Diskusia: 
 
Ing. Róbert Andráši 
- ja som chcel len vyjadriť svoj názor, že či podporujem, či aj ďalšiemu klubu, ak má takéto 

množstvo detí (27 detí), boli poskytnuté priestory, ale chcem sa vyjadriť, že moje hlasovanie 
bude proti, lebo tento klub je v Močenku registrovaný, aj dnes som si pozrel register 
občianskych združení; spustili by sme týmto precedens, lebo viem, že sú problémy 
s miestom a nevedeli by sme proste uvoľniť halu ešte aj pre obce; ak by sme sa dozvedeli, 
že môžeme aj pre obce, tak nemám problém, ale tak viem, že nie je tu toľko k dispozícii; 
preto v budúcnosti, ak to bude šaliansky klub, tak sa k tomu určite postavím inak, ale zatiaľ, 
keď tam figuruje Močenok, spustili by sme precedens, preto budem proti,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- ja sa chcem len opýtať, že prečo vznikajú takéto nezhody v rámci mesta Šaľa; ja viem, že 

je klub registrovaný na Močenok, preto sa pýtam, že prečo je registrovaný na Močenok; 
určite tam musí byť nejaký problém, že prečo tie deti, ktoré sú gro zo Šale, sú evidovaní 
v Močenku a nemôžu vystupovať v mene Šale; druhá vec je, ako my môžeme chcieť, aby 
v rámci Slovenska sa niekto dohodol, keď my tu v Šali, kde máme relatívne inteligentných 
ľudí, si nevieme sadnúť a nevieme sa dohodnúť, pretože vždy každá dohoda je 
o kompromisoch; určite aj jedna aj druhá strana má pravdu; preto tu treba nejakého 
mediátora a myslím, že na to by bol vhodný p. primátor, ktorý by si mohol s nimi sadnúť, 
prebrať to a spraviť aspoň takú nápravu, že áno, tie deti, ktoré sú zo Šale a tá hala bola 
vybudovaná pre Šaľu, aby sa mohli do tej haly dostať; samozrejme je to úplne iné 
trénovanie, ako keď trénujú v Močenku, aké tam majú podmienky; táto hala spĺňa kritériá 
na medzinárodné ligové zápasy, dokonca medzinárodné zápasy, tak neviem, prečo si 
nevieme nájsť nejaké východisko z toho, aby sa tie deti zo Šale dostali a keď tam budú 
nejakí dvaja traja z Močenku, tak to sú nádejní reprezentanti Šale a pokiaľ viem, Močenok 
nemá mužskú hádzanú; naozaj som z toho znechutený, možno je to aj mojím vekom, kým 
som bol mladý tiež som chcel všetko búrať, ale vekom som prišiel na to, že búrať je veľmi 
ľahké, ale ťažké je stavať a ťažké je sa dohodnúť; preto ešte raz vyzývam aktérov, ktorých 
sa to týka, aby si našli čas, aby si sadli, aby si to vysvetlili a ak treba nejakú nápravu spraviť, 
aby sa spravila, aby naše deti mohli v tej hale trénovať, pretože som bol športovec a viem, 
že na ihrisku, ktoré má tie svoje atribúty, sa úplne inak hrá, inak sa k tomu pristupuje a aj 
tie deti sa inak zaangažujú a furt to bude lepšie, keď budú v hale, ako keď budú na nejakom 
ihrisku, kde budú drogovať a budú sa venovať iným záležitostiam,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- ja od začiatku komunikujem s jednou i s druhou stranou, oni si tak pomiešali, kto je vlastne 

kto v tom procese, ale podstatné je to, že teraz nejde vôbec o spoločenský problém, alebo 
o to, či sa niekto dohodne, alebo nedohodne, ide čisto o právny problém; hala je uznesením 
mestského zastupiteľstva prenajatá dvom subjektom a to klubu ženskej hádzanej a HKM 
Šaľa, teda klubu mužskej hádzanej, čím je čas používania haly vyčerpaný; tento čas sa menil 
jedným uznesením po vystúpení p. Kataríny Dubajovej, ktorá vystúpila vtedy s tým, že 
potrebuje viacej času; nakoniec mestské zastupiteľstvo zobralo tomu záver, že tá hodina 
tam bola vyriešená a bola doplnená mužom; ja nepotrebujem ani súhlas mestského 
zastupiteľstva, aby som prenajal halu, ovšem keby bola voľná; ona voľná nie je, čiže ja 
nepotrebujem súhlas mestského zastupiteľstva k prenájmu haly, ja potrebujem súhlas 
k tomu, že sa musia zmeniť podmienky, ktoré vyplývajú z uznesenia mestského 
zastupiteľstva o tom, že táto hala je obsadená; ja nemôžem ďalšiemu subjektu prenajať 
obsadenú vec,  
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- v rámci zachovania právnej istoty našim zmluvným partnerom je do tejto chvíle HKM  
a HK Slovan Duslo Šaľa, teda ženy, čiže my iného zmluvného partnera nemáme; ak toto sa 
má zmeniť, tak sa to musí stať v mestskom zastupiteľstve, nijak inak sa k tomu nedá dôjsť; 
ja som sa ako mediátor snažil, komunikoval som dokonca aj s niektorými rodičmi, 
jednoducho tá situácia je takáto a musí sa s tým mesto nejako vysporiadať, takže toľko na 
vysvetlenie,  

 
Peter Szalay 
- ja by som nadviazal na slová p. poslanca Grella, búrať je veľmi ľahké niečo a budovať je 

ťažšie; všetci moc dobre viete, že som súčasťou HKM mužského klubu, ktorý 12 rokov sme 
a budujeme a dosiahli sme také úspechy, aké máme; tá situácia, ktorá teraz nastala, nastala 
z určitých dôvodov; nikto nikomu nemôže brániť tomu, aby si založil niečo a v tom 
pokračoval; smutné je na celom tom to, že nový subjekt žiada to, čo patrí pôvodnému 
subjektu a do nového subjektu idú tí hráči, ktorí sú v pôvodnom subjekte, ale taký je život; 
ten spor, ktorý vznikol medzi dvomi klubmi, nemyslím si, že patrí na túto pôdu, ale bohužiaľ 
určitými vecami sa to tak udialo; klub HKM Slovan Duslo Šaľa dal písomnú odpoveď na 
požiadavku a samozrejme stanovisko HKM Slovan Duslo Šaľa je, že potrebuje klub ten 
priestor pre svoje deti, ktoré tam trénujú,  

 
Ing. Marián Krištof 
- situácia aj osobne pre mňa je veľmi zložitá, pretože úprimne poviem, mám blízko aj  

k p. Bergendimu, aj k p. Kľačkovi, aj blízko k časti rodičom, ktorí sú na jednej strane, aj na 
druhej strane a rozhodnúť sa ako poslanec teraz je ťažké, pretože na ktorú stranu sa má 
človek prikloniť; táto otázka rozhodovania sa nájmu nepatrí na rozriešenie poslancom  
a nemala by sa tu preberať, to je moje stanovisko;  

- čo sa týka priamo k hodinám, ako člen výboru ženskej hádzanej som zásadne proti, aby sa 
hodiny, ktoré má mať ženský hádzanársky klub, ešte ponižovali, takže to určite nie;  

- čo sa týka hodín mužskej hádzanej, je s nimi uzatvorená zmluva, ktorá zatiaľ nebola 
vypovedaná a mala by sa dodržať; treba hľadať, ak je ešte možnosť, na taký čas, ktorý by 
nevadil ani ženskej, ani mužskej hádzanej a ktorý by vyhovoval aj tretej strane;  

- ja samozrejme tento problém vnímam aj z iného pohľadu a to je pohľad, že som aj vo 
výbore futbalového klubu a ja sa teraz pýtam poslancov, kebyže príde nový subjekt 
futbalového klubu Šaľa legendy a chce si prenajať ihrisko v Šali, riešili by sme to 
a vychádzali by sme im v ústrety, lebo sú to šalianske deti; prídu na mestské zastupiteľstvo 
tréneri z florbalového klubu, nakoľko sa jedná o mestskú športovú halu (MŠH), nie 
hádzanársku a budú si pýtať miesto a čas na to, aby mohli športovať v MŠH, znova budeme 
riešiť tento problém; poviem to tak, ako si to myslím a nebudem asi ďaleko od pravdy, je 
to spor medzi mužským hádzanárskym klubom a spor medzi trénermi, ktorí si založili 
občianske združenie; nechcem, nebudem a nie som ochotný byť arbitrom medzi týmito 
dvoma subjektami, ktoré si dokazujú, kto je lepší, kto je horší,  

 
Katarína Dubajová 
- ďakujem za možnosť vystúpiť na dnešnom, v poradí 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva; 

volám sa Katarína Dubajová a celý svoj život sa venujem hádzanej; dnes som tu ako 
predstaviteľka občianskeho združenia, ktoré podalo písomnú žiadosť dňa 7. septembra 2020 
s detailným odôvodnením; naše občianske združenie bolo založené pod názvom 
Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. so sídlom v mieste môjho trvalého bydliska v Močenku 
v decembri 2019 za účelom prijímania 2% z daní pre chlapčenskú mládežnícku hádzanú 
v Šali; ale keďže sme sa rozhodli pôsobiť ako štandardný mládežnícky klub, ktorý chce 
pôsobiť v Šali, v priebehu tohto mesiaca sme zmenili sídlo občianskeho združenia do Šale 
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a zároveň sme zmenili názov združenia na HŠK Legends, o.z., keďže pod týmto názvom 
budeme pôsobiť v klubových súťažiach organizovaných Slovenským zväzom hádzanej 
(SZH); táto zmena už bola vykonaná a žiadosť o zápis zmeny týchto údajov už bola zaslaná 
Ministerstvu vnútra a po ukončení formálneho procesu bude riadne viditeľná v registri 
občianskych združení; ak je potrebné doložiť akékoľvek dokumenty radi vám ich 
poskytneme, 

- na tomto mestskom zastupiteľstve by som vás chcela požiadať, ako prvý samostatný bod, 
o prenájom MŠH v Šali za účelom odohrania súťažných zápasov organizovaných SZH 
v kategóriách prípravka a mladší žiaci (podľa platného rozlosovania počas víkendu 
v časoch prispôsobovaných vyťaženosti haly); odôvodnenie, po akceptácii našej žiadosti 
o registráciu klubu HŠK Legends Šaľa na SZH dňa 7. septembra sme prihlásili tímy 
prípraviek a mladších žiakov do pravidelných hádzanárskych súťaží organizovaných SZH; 
je rozlosovaných 14 kôl v základnej časti medzi 3. októbrom a 20. marcom 2021, počas 
ktorých by sme mali odohrať polovicu zápasov doma a polovicu vonku; v rámci zápasov 
hraných doma týmto žiadame o možnosť využiť mestskú športovú halu, aby 27 detí z nášho 
klubu, ale aj deti z hosťujúcich tímov mohli odohrať zápasy ligy organizovanej SZH v tejto 
nádhernej, dokonca by som povedala pre hádzanú priam ideálnej, hale v Šali, čo bude aj 
výborná prezentácia pre samotné mesto Šaľa ako dobrý príklad ako je tu umožnené 
športovať všetkým deťom, ktoré o to majú záujem, bez rozdielu klubovej príslušnosti;  
sme presvedčení, že napriek zamietavému stanovisku mestského úradu, je možné tejto 
žiadosti pri vzájomnej súčinnosti jednotlivých klubov vyhovieť a počas 3 rokov, čo sa 
v prostredí haly pohybujem, viem, že cca 2 hodiny jeden až dvakrát mesačne počas víkendu 
bude možné nájsť;  
chcem apelovať na vás, pani poslankyne a páni poslanci, že náš klub bude v ligových 
súťažiach hrdo reprezentovať mesto Šaľa bez ohľadu na vaše rozhodnutie musíme a chceme 
ligu odohrať a neradi by sme to urobili v alternatívnych priestoroch (napr. na učilišti 
prípadne v iných priestoroch v rámci okresu Šaľa); ale určite by bolo lepšie prezentovať 
vzťah mesta Šaľa k mládežníckemu športu a modernej športovej hale; prosím, aby ste tento 
bod vnímali ako samostatnú časť našej žiadosti, keď nám budete na našu žiadosť 
odpovedať, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- toto ani nie je po prvýkrát, čo si predniesla niečo celkom iné, než je súčasťou písomného 

materiálu; dnešná diskusia v súlade s uznesením so záverom z tohto rokovania znie 
o niečom úplne inom; ak teraz dôjde k modifikácii tohto bodu, ja ani po pravde nie som 
spôsobilý a neviem, či vôbec tu niekto, možno p. Boltenkov je spôsobilý vôbec odpovedať 
na otázku, či cez víkend je možné odohrať takéto zápasy; ale my sme sa na túto tému 
nepripravili, teraz tá situácia je trošku zložitejšia, lebo ak sa nediskutuje o tréningoch, ale 
len o zápasoch cez víkendy, tak zase sme navodili celkom inú atmosféru,  

 
Ing. Michal Lužica 
- ďakujem za možnosť vystúpiť, som otec Martina Lužicu, ktorý sa 7 rokov venuje 

chlapčenskej hádzanej v našom meste; venuje sa jej po 6 rokoch futbalu, ktorému sa 
venoval predtým a potom objavil čaro hádzanej a venuje sa jej do týchto chvíľ, 
to, že sa jej venuje, je vďaka klubu HKM Šaľa a vedeniu mesta na čele s p. primátorom, ale 
aj vám vážení poslanci, že vlastne podporujete a umožnili ste vznik mužskej a chlapčenskej 
hádzanej v našom meste;  
bodom dnešného rokovania je žiadosť občianskeho združenia Hádzanárske nádeje Šaľa; 
možno sa niektorí pýtate, prečo táto žiadosť vlastne vznikla? prečo športový klub HŠK 
Legends vlastne vznikol? a vlastne, musel klub HŠK Legends vôbec vzniknúť? odpoveď je 
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nie, klub HŠK Legends nemusel vzniknúť; mali a majú chlapci, budúci nasledovníci 
Andreja Petra klub, miesto a zázemie, kde mohli a môžu rozvíjať naďalej svoje hádzanárske 
zručnosti? odpoveď je áno, majú; tým klubom je HKM Šaľa; tak potom prečo vlastne 
vznikol športový klub HŠK Legends? osobné ambície jednotlivcov? osobná nevraživosť? 
neschopnosť jednotlivcov tímovej práce? podriadiť sa smerovaniu a filozofii klubu? 
neviem, ani si netrúfam pomenovať dôvody pre vznik nového klubu a rozdelenie niečoho, 
čo sa tu poctivo roky buduje a rozvíja, fakt neviem; čo ale naopak viem je, že som sa 
zúčastnil na viacerých stretnutiach, či už s rodičmi chlapcov hádzanárov a vedenia klubu 
HKM, či viacerých stretnutí vedenia klubu HKM s trénermi Katkou Dubajovou a Zolim 
Bergendim; impulzom pre moju angažovanosť bola informácia, že tréneri Katka Dubajová 
a Zoli Bergendi si založili svoj vlastný klub a chcú rozdeliť chlapčenskú hádzanú v Šali; 
môj názor a videnie rozdelenia chlapčenskej hádzanej v Šali je, že po takomto rozdelení na 
konci dňa bude málokto spokojný; súhlasím s p. Grellom, že bolo potrebné sa pokúsiť nájsť 
nejakú kompromisnú dohodu tak, ako ju navrhovala väčšina rodičov chlapcov, ktorých 
snaha bola o zachovanie jednej línie rozvoja chlapčenskej mládeže a hádzanej v našom 
meste; rodičia navrhli a požiadali vedenie klubu, aby sa pokúsilo nájsť spoločnú reč 
s trénermi Katkou a Zolim tak, aby započaté dielo, ktoré sa tu buduje rok čo rok, mohlo 
ďalej napredovať a rozvíjať sa; zopár faktov, klub sa snažil a mal snahu predísť tejto 
situácii; opakovane rokoval s Katkou a Zolim; predstavil im svoje návrhy pre nich; 
predstavil svoju koncepciu rozvoja mládeže; Katka so Zolim poslali klubu svoje stanovisko, 
v ktorom odmietli návrhy klubu a oznámili ukončenie svojej spolupráce s klubom; to, že tu 
dnes máte na stole žiadosť občianskeho združenia nie je výsledkom toho, že by chlapci 
nemali kde pokračovať v hádzanej, ale je to výsledok rozhodnutia Katky a Zoliho ukončiť 
spoluprácu s klubom HKM a založiť si svoj vlastný klub;  
prečo vám to tu všetko hovorím? prečo som požiadal o možnosť vystúpiť? mám rád mužskú 
a chlapčenskú hádzanú; mal som ju rád ďaleko skôr, ako ju začal hrať môj syn Martin 
v klube HKM pred 7 rokmi; baví ma sledovať syna ako hrá; baví ma sledovať družstvo 
v zápase, na tréningu; minulý rok sa družstvá mladších a starších dorastencov predstavili 
v prvej lige, veľká udalosť; bolo to potvrdenie dobrého napredovania chlapčenskej hádzanej 
v našom meste; radosť vidieť našich chlapcov konfrontovať sa s družstvami 
z hádzanárskych bášt, ako sú Prešov, Považská Bystrica či ŠKP Bratislava; úžasné 
sledovať, ako sa naši chlapci nezľakli konkurencie; trošku je voči našim chalanom nefér, že 
zatiaľ čo ich súperi majú 4 – 5 tréningových jednotiek za týždeň (zvlášť mladší dorastenci, 
zvlášť starší dorastenci), naši chalani majú len 2 tréningové jednotky týždenne pre oba 
výbery mladších a starších dorastencov; chalani sú radi za hodiny čo majú a vážia si to; ich 
talent si už všimli aj tréneri národných tímov; klub sa môže pochváliť hráčmi, ktorí dostali 
pozvánky do reprezentačných výberov družstiev predkadetov, kadetov a juniorov; veľká 
vďaka patrí vedeniu mesta na čele s p. primátorom za priazeň a podporu mužskej 
a chlapčenskej hádzanej; veľká vďaka patrí aj vám panie poslankyne a páni poslanci, že ste 
svojim uznesením podporili rozvoj mužskej hádzanej a dali šancu sa rozvíjať v hádzanej 
v našom meste nielen dievčatám, ale aj chlapcom; chcel by som vás v mene svojom, ako aj 
v menej našich mužov, dorastencov, žiakov či žiačikov poprosiť, aby ste si naďalej 
zachovali priazeň a podporu pre mužskú a chlapčenskú hádzanú v našom meste; ďakujem 
za vašu pozornosť, pomoc a podporu,    

 
Andrej Petro 
- ďakujem za možnosť dnes vystúpiť a hájiť záujmy nášho šalianskeho klubu HKM Šaľa, 

ktorý sa zaoberá mužskou hádzanou v Šali; som aktívnym hráčom družstva mužov HKM 
Šaľa, som rodák zo Šale a ako chlapec som začínal s hádzanou práve tu v Šali;  
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mal som tu toho napísaného veľa, ale keďže Michal (p. Lužica) bol predo mnou, dá sa 
povedať, že mi vykradol celé tri papiere, ktoré som tu mal napísané; ja len toľko, prosím 
vás ctené poslankyne, ctení poslanci, aby ste neoberali naše deti o tréningové jednotky; náš 
klub zastrešuje hádzanú vo všetkých mládežníckych vekových kategóriách, aj 
dospeláckych; za posledné dni máme nových záujemcov z náborov, ktoré organizujeme 
v meste a na základných školách, ktorí sa hlásia a chcú chodiť na hádzanú k nám; zobrať 
im tréningové jednotky našim deťom nastane situácia, že súčasný partner mesta HKM Šaľa 
nebude vedieť týmto deťom adekvátne zastrešiť tréningový proces,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- nastala tu celkom zvláštna situácia; každý vie, že samospráva zastáva názor, že každý občan 

má právo obrátiť sa na orgány mesta, ktorými sú primátor mesta a mestské zastupiteľstvo; 
my sme žiadosť občianskeho združenia Hádzanárske nádeje Šaľa v súlade s tým, čo nám 
bolo predložené, transformovali do nejakého návrhu uznesenia, o ktorom má mestské 
zastupiteľstvo rozhodnúť; trochu považujem za problém, že dnes nositeľka tohto 
občianskeho združenia Katarína Dubajová modifikovala tu ten svoj návrh teraz snáď na 
niečo iné, čo ovšem nie je predmetom tohto uznesenia; čiže ja navrhujem jednoduchú vec, 
vyhlásim 5 minútovú prestávku a poprosím, keďže ja túto žiadosť chcem uzavrieť, aby sa 
tomu zobral koniec, aby ten, kto pripravil návrh uznesenia, p. prednostka, p. predseda 
komisie športu, p. správca športovej haly a p. Dubajová, aby ste povedali, o čom chcete 
dnes hlasovať, čo má byť presne predmetom toho, keby ste sa k tomu vedeli vyjadriť,  

 
Ing. Tibor Baran  
- ... (nezrozumiteľný zvukový záznam) HKM Šaľa mi tam chýba,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ja hovorím len o žiadosti; žiadosť predkladá niekto, on modifikoval tento návrh,  
 
Ing. Tibor Baran  
- tak isto, ako tuto nebolo v tejto žiadosti, tak isto my k prípadnému odohratiu súťažných 

zápasov nemáme žiadny názor, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ja za to chcem názor p. Boltenkova, nechcem, aby sme to uzavreli, aby sme hlasovali za 

alebo proti, ale chcem, aby z tohto bolo jasné, čo vlastne kto chce; je mi to ľúto, ale nijak 
inak to neviem vyriešiť,  

 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- chcel by som, aby nám p. Boltenkov objasnil, či v termíne, ktorý si pýtajú, je možnosť, 
- ak áno, je to veľmi jednoduché riešenie, 
 
Po prestávke: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- po porade tých, ktorí spracovali nejakú zmenu, ktorá je v zmysle toho, čo p. Dubajová ako 

žiadateľka za občianske združenie Hádzanárske nádeje Šaľa predložila tu vo svojom 
vystúpení vyplývajú tri problémy, ktoré toto sprevádzajú,  

- za najmenší problém asi nie je možné považovať ani to, že keď dnes sa odsúhlasí 
a v uznesení by bolo čokoľvek, čo sa vzťahuje na Hádzanárske nádeje Šaľa o.z. so sídlom 



15 
 

Balajka 48, Močenok a zmeníte si sídlo, tak by sa malo zmeniť uznesenie, ale to je len 
technický detail, 

- druhá vec, ukazuje sa, že ak mesto neobmedzí práva súčasných nájomcov a takáto ambícia 
teraz už ani nie je, pretože nie je potrebná a tak prioritu využitia haly bude mať jednoznačne 
HK Slovan Duslo Šaľa a HKM, ktorí sú našimi zmluvnými partnermi; či je to už pre ich 
hru alebo hru detí a mládeže, ktorí sú organizovaní v týchto kluboch, jednoducho majú 
absolútnu prioritu vo využití haly, pretože taký bol úmysel pri schvaľovaní nájmu pre tieto 
kluby,  

- po tretie, plánovanie zápasov som sa krátko poinformoval u správcu haly; vzhľadom na 
operatívne zmeny, ktoré vznikajú v plánovaných zápasoch, časy zápasov sa posúvajú a nie 
sme schopní niekomu garantovať mesiac dopredu, že hala vtedy a vtedy bude voľná, 
pretože sa prispôsobujeme tomu, aký je rozpis zápasov, aká je situácia a to nielen v čase, 
ktorý teraz sprevádza športové podujatia, ale aj v normálnom bežnom roku s tým máme 
dosť vážny problém, 

- to posledné je, že teraz mimoriadne, ale aj v iných podmienkach, je potrebné halu na každé 
využitie pripraviť; tzn. halu možno prenajať iba vtedy, ak je technicky spôsobilá, v tomto 
čase musí byť vydezinfikovaná, šatne a všetko musí byť splnené; toto sú dosť zásadné 
obmedzenia, z čoho vyplýva jedno jediné, že my v tejto chvíli za tohto právneho stavu  
nie sme schopní občianskemu združeniu Hádzanárske nádeje Šaľa garantovať to, že 
odohrajú 5, 3, 8 turnajov v tejto hale, že vôbec nastane takáto situácia; my halu prenajímame 
aj na iné športy, veď tam sa vykonávajú turnaje strelcov, karatistov, máme ďalšie športy, 
ktorým sme schopní v čase, keď si to hádzaná nevyžaduje, prenajať túto halu na takéto 
podujatie a toto je jediný možný spôsob, ktorý v tejto chvíli za tohto právneho stavu 
dokážeme ponúknuť reálne aj občianskemu združeniu Hádzanárske nádeje; v čase, keď je 
to možné, môže byť umožnené odohrať turnaj, lebo som sa pýtal, či hrajú súťaž, že vraj je 
to skôr turnajovým spôsobom, čiže odohrať takýto turnaj prípravkárov, alebo mládeže, teda 
detí, 

- čiže uznesenie, ktoré máte predložené, predkladateľka zmodifikovala v zmysle toho, že 
predtým pripravila podľa žiadosti žiadateľky pôvodné uznesenie, teraz podľa 
modifikovaného návrhu vám prednesie návrh, ktorý je možný, 

- k tomuto v zásade nie je treba k ďalšiemu pokračovaniu ďalší súhlas zastupiteľstva, je to 
možné krátkodobým prenájmom po tomto to vyriešiť, ak je takáto možnosť, nemám s tým 
problém, 

  
Mgr. Miloslava Bartíková 
- pôvodný návrh na uznesenie, tak ako vám bol predložený, sa bude meniť nasledovne:  

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom mestskej športovej haly,  
B. odporúča 

správcovi mestskej športovej haly v prípade, ak víkendové termíny nájomcov  
HKM a HK Slovan Duslo Šaľa na odohratie zápasov a turnajov nebudú vyčerpané 
a bude to technicky možné, umožniť využitie športovej haly občianskemu združeniu 
Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z., so sídlom Balajka 2048/48, 951 31 Močenok, IČO: 
52 765 962 na základe zmluvy o krátkodobom nájme. 

 
Mgr. Jozef Belický 
- ďakujem, chce sa niekto prihlásiť k tomuto návrhu, alebo diskutovať k tomuto návrhu? 
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Ing. Marián Krištof 
- kto je ten oprávnený rozhodnúť o tom, či je to možné? 

 
Mgr. Jozef Belický 
- jednoznačne správca haly, 
 
Ing. Marián Krištof 
- tak to tam dajme,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- je to tam, odporúča správcovi haly s tým, že zmluvu podpisujem ja, ale urobím tak len 

v prípade, že sa to nekrižuje so žiadnym termínom, ktorý potrebuje HK Slovan Duslo Šaľa 
alebo HKM Šaľa,   

 
Ing. Marián Krištof 
- o.k,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- je to zrozumiteľné pre všetkých, hlasujte,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom mestskej športovej haly,  
B. odporúča 

správcovi mestskej športovej haly v prípade, ak víkendové termíny nájomcov HKM  
a HK Slovan Duslo Šaľa na odohratie zápasov a turnajov nebudú vyčerpané a bude to 
technicky možné, umožniť využitie športovej haly občianskemu združeniu Hádzanárske 
nádeje Šaľa, o.z., so sídlom Balajka 2048/48, 951 31 Močenok, IČO: 52 765 962, 
na základe zmluvy o krátkodobom nájme. 

 
Prezentácia: 17 
Za:    9 
Proti:    8 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020 - materiál číslo 

C 1/6/2020  
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu zobrať správu hospodárenia mesta za prvý polrok na vedomie.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020, 
B. berie na vedomie 

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 - materiál číslo 
C 2/6/2020  

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
návrh na prijatie tejto finančnej pomoci tak, ako je to v návrhu na uznesenie.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon 
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, 

B. schvaľuje 
návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon 
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 - materiál číslo C 3/6/2020  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Ing. Tibor Baran 
- ekonomická komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu tento materiál schváliť, 
- ťažko je prognózovať v súčasnej situácii, to mi je jasné, ale akosi pre informáciu, 

v minulých dňoch som začul takú informáciu v médiách, že zhruba o tento druh finančnej 
výpomoci bez nejakých parametrov požiadalo asi 150 samospráv bez ohľadu na to, či mestá, 
obce, samosprávne kraje; 

- druhá vec, podľa posledných prognóz o vývoji slovenskej ekonomiky v tomto roku, ten 
prepad má byť voči minulému roku okolo 6,7 %; či to tak bude, alebo nie, to samozrejme 
nevieme; čo je možno zaujímavejšia informácia, že slovenská ekonomika by sa mala na 
úroveň roku 2019 vrátiť v lepšom prípade koncom budúceho roku; myslím si teda, nejako 
či to je logicky, alebo len pocitovo, to mi je principiálne jedno, že my pravdepodobne aj 
v roku budúcom budeme musieť možno takouto, alebo inou formou žiadať o nejakú 
výpomoc, to sa ukáže; uznávam to, že varili ste len z toho, aké ste mali suroviny,  

 
Ing. Peter Jaroš 
- bolo zvykom, že komisie a výbory mestskej časti predkladali v zmysle internej smernice 

„Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ svoje priority, návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu 
rozpočtu, že prečo to tento rok nebolo; spomínala si, že správcovia dávali svoje návrhy  
aj školstvo, ale toto mi tam chýba na rok 2021,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- ja som podpisovala oslovenie predsedov komisií pri mestskom zastupiteľstve 

a predpokladám, že tam boli aj výbory mestskej časti, sme pripravili, len netuším či bola 
odozva zo strany dotknutých predsedov, výborov mestských častí a komisií,    

 
Ing. Peter Jaroš 
- nezaznamenal som to ani v programe komisií, ani vo výboroch, to v dobrom sa pýtam,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- to je v poriadku, toto je príjmová časť rozpočtu; síce na tú najviac nadväzujú kapitálové 

a investičné aktivity, ktoré tak, ako ich máte uvedené, som poznamenala, že buď 
prechádzajú z predchádzajúcich rokov, sú zazmluvnené, čiže v podobe NFP, alebo je tam 
nejaká možnosť; návrh výdavkovej časti bude na októbrovom zastupiteľstve,  

 
Ing. Peter Jaroš 
- rozumiem, vždy to bolo do konca júna, tak preto,  
 
Ing. Marián Krištof 
- my sme mali komisiu školstva v stredu a konštatovali sme, že naozaj tie peniaze  

100 tisíc Eur, ktoré sa rátajú v rozpočte, je velice málo; obdobne to už bolo aj minulý rok; 
tá suma 447 tisíc Eur už bola aj z pohľadu komisie školstva redukovaná, takže ešte viac sa 
redukovať v tomto smere v tých investíciách je veľké riziko pre budúce roky, samozrejme 
dá sa rok možno dva odkladať niektoré veci, ale keď si pozriete tie investície, ktoré sú tam, 
upozorňujem na to, lebo každej jednej budovy je správcom mesto, je to rekonštrukcia 
elektrických rozvodov na Bernolákovej, čo nie je lacná záležitosť, ale nutná; sú tam akcie, 
ktoré sa dajú odložiť, ale rekonštrukciu toaletných zariadení, rekonštrukciu materskej školy 
v kúpeľniach z hygienického pohľadu je veľmi nebezpečné a môže sa to vrátiť,  

- uvedomujeme si na komisii školstva, že tých peňazí je málo, ale priorita je to školstvo do 
ktorého do rozpočtu ide z iných zdrojov 50 %, takže aj takto to treba brať; nedávam žiadny 
poslanecký návrh k tomuto, ale určite, keď sa ten vývoj ku koncu roku bude posúvať, tak 
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budeme ako komisia školstva tlačiť na to, aby do toho školstva bolo viac ako 100 tisíc Eur 
rátaných,  

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

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021, 
B. odporúča 

pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2021 vychádzajúci z predložených východísk. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej 

starostlivosti mesta Šaľa - materiál číslo C 4/6/2020  
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- sociálna komisia si to dopodrobna preštudovala tieto veci, ktoré tu p. Gáll predniesol, je to 

v súlade so zákonom a tu sa už nedá nič vymôcť, mesto aj sociálni pracovníci spravili všetko 
preto, aby vymohli peniaze, ale tam kde nie sú peniaze sa nedá brať,  

 
Ing. Tibor Baran 
- ekonomická komisia detto,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti 
mesta Šaľa, 

B. schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
voči dlžníkom Dušanovi Chválovi vo výške 16 068,70 eur, Júlii Šlezingerovej vo výške 
420,20 eur a Štefanovi Kolenčíkovi vo výške 265,00 eur a ich odpísanie z účtovnej 
evidencie. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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5. Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov) - materiál 
číslo C 5/6/2020  

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča materiál 
schváliť.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu 
spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov), 

B. schvaľuje 
a) realizáciu projektu s názvom „Kerékpározzunk együtt biztonságosan / Bicyklujme sa 

spoločne bezpečne“ v zmysle rozhodnutia o schválení žiadosti 
SKHU/WETA/1901/4.1/223,  

b) spolufinancovanie projektu vo výške 15% (3748,89 EUR) z rozpočtu vedúceho partnera 
v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Fondu malých projektov Programu spolupráce 
INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os:  
PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich  
v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej 
medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, 

c) uzatvorenie partnerskej dohody obsahujúcej minimálne požiadavky vyžadované 
orgánmi vykonávajúcimi program. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých 

životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat - materiál číslo C 6/6/2020  

Predložila Ing. Edita Haládiková, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti a ekonomickej komisie, obe komisie odporúčajú schváliť uvedenú dotáciu za 
podmienok vo výške 40 Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného 
revíru, maximálne však do výšky 2 000 Eur na rok 2020 podľa zmluvy.   
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých  
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životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat, 

B. schvaľuje 
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť 
zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom 
zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku 
vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- eur (slovom dvetisíc eur) 
na rok 2020 podľa zmluvy.  

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 

Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prenájom v navrhovanom znení. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- títo žiadatelia nežiadali o odkúpenie tohto majetku? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- my sme ich oslovili listom, ponúkli sme im možnosť na odkúpenie a kto nebude chcieť 

odkúpiť, môže do prenájmu; z 23 rodinných domov, ktoré sa nachádzajú na tej strane pri 
železnici, 9-ti prejavili záujem o odkúpenie, 9-ti o prenájom a zvyšok sa zatiaľ nevyjadril 
k dnešnému dňu,  

 
Ing. Tomáš Mészáros – procedurálny návrh 
- navrhujem predložiť materiály D 1 – D 5 a D 8 – D 14 spoločne a hlasovať jednotlivo 

o každom jednom materiáli,  
 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení: 
- navrhol o materiáloch D 1 – D 5 a D 8 – D 14 rokovať spoločne a hlasovať o nich jednotlivo 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tomáša Mészárosa bol prijatý.  
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Predkladateľka predložila materiály D 2/6/2020 – D 5/6/2020:  
 
2. Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť 

o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 2/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prenájom v navrhovanom znení. 

 
3. Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť 

o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 3/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prenájom v navrhovanom znení. 

 
4. Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom 

pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 4/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prenájom v navrhovanom znení. 

 
5. Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; 

Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; 
Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 5/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prenájom v navrhovanom znení. 

 
Do spoločnej diskusie k materiálom D 1/6/2020 – D 5/6/2020 sa neprihlásil žiadny z poslancov. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 1/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného  
zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri 
dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020, 
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C. schvaľuje 
prenájom pozemkov odčlenených od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa 
geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali 
pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to  novovytvorené parcely č. 663/60, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 98 m2 a parcela č. 663/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
163 m2, spolu 261 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 43,07 Eur/rok, na dobu 
neurčitú pre Romana Štangloviča, Železničná 512/12, Šaľa. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 2/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri 
dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa 
geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali 
pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/72, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 152 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 25,08 Eur/rok, 
na dobu neurčitú pre Tomáša Hazuchu a Alexandru Hazuchovú, trvale bytom Železničná 
502/32, Šaľa. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 3/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri 
dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemkov odčlenených od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom  
Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  
podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu 
v Šali pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/67, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 137 m2 a parcela č. 663/68, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 145 m2, spolu 282 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 46,53 Eur/rok, 
na dobu neurčitú pre Ing. Tomáša Kemenského a Ing. Andreu Kemenskú, trvale bytom 
Záhradnícka 2321/83, Šaľa. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 4/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri 
dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená katastrálnym odborom  
Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,   
podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu 
v Šali pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, a to novovytvorená parcela č. 663/79, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 232 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene  
38,28 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, trvale bytom 
Železničná 495/46, Šaľa. 

 
 



25 
 

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

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 5/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri 
dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. septembra 2020, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku odčleneného od parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/1,  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedenej katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  podľa 
geometrického plánu č. 86/2017 overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali 
pod č. 477/2017, dňa 16. 10. 2017, a to  novovytvorená parcela č. 663/70, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 146 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene  
24,09 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Karola Hučka st., Železničná 504/28, Šaľa v podiele 
3/5 k celku; Karola Hučka ml., Železničná 504/28, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Etelu 
Poszonyiovú, Diakovská 1227/4, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Ildikó Hučkovú, Železničná 
504/28, Šaľa v podiele 1/10 k celku; Mareka Hučka, Letná 569/5, Šaľa v podiele 1/20  
k celku a Kristínu Hučkovú, Letná 569/5, Šaľa v podiele 1/20 k celku. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prenájom v navrhovanom znení. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do 
garáže vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 9. septembra 2020,  

C. schvaľuje 
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra 
nehnuteľností č. 3754/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 a časť parcely  
č. 3755/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, ako spevnenú plochu slúžiacu na 
vstup do garáže, v cene 0,663 Eur/m2/rok za celú výmeru 43 m2, t. j. v celkovej cene  
28,50 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Jozefa Popelku, bytom Hollého 1842/4, Šaľa. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť  

o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 7/6/2020  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
návrh na uznesenie v zmysle stanoviska mestského úradu, t. j. bez ulice Vlčanskej.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tomáš Mészáros – poslanecký návrh 
- chcel by som dať poslanecký návrh, vznikol na komisii územného plánovania výstavby 

a dopravy,  
- navrhujem zmenu v bode C. schvaľuje  

nájom pozemkov vo vlastníctve mesta vedených katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa v C registri KN pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, a to: 
1. ul. Fr. Kráľa – plocha pred nákupným centrom S1 parcela č. 3080/324 zastavaná plocha 

o výmere 188 m2 – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2 v cene  

4,3142 EUR/m2/rok, 
2. ul. Lúčna – plocha vo vnútrobloku parcela č. 3080/287 zastavaná plocha a nádvoria 

o výmere 853 m2 – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2 v cene  

3,9832 EUR/m2/rok, 
3. ul. Partizánska – plocha pri dome kultúry, parcela č. 2752/1 zastavaná plocha a nádvoria 

o výmere 11880 m2 – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2 v cene  

5,977 EUR/m2/rok, 
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4. ul. Orechová – zelená plocha, parcela č. 594/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 
13426 m2 – plocha na dve zelené nabíjacie miesta o výmere 24 m2 v cene  
5,311 EUR/m2/rok 

spolu s 2 % z tržieb bez DPH zo všetkých vybudovaných nabíjacích staníc, na dobu 5 rokov  
s opciou na ďalších 5 rokov, pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 
670/58, 911 01 Trenčín, IČO: 45 425 183, za účelom vybudovania a prevádzkovania 
elektrických nabíjacích staníc. 

 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- nemám s týmto problém, na ekonomickej komisii tiež odzneli v diskusii aj iné pohľady na 

spôsob úhrady za prenájom; v jednom, čo sme sa stretli, že to piate miesto na Vlčanskej 
z objektívnych dôvodov sme odporučili vynechať; teraz ale mám jeden problém, lebo táto 
spoločnosť požiadala na iný spôsob prenájmu, požiadala to na iné roky s opciou na iné roky, 
tak teraz sám rozmýšľam nahlas, že som v pokušení a záver si poviem podať procedurálny 
návrh na stiahnutie materiálu z rokovania, opätovne rokovať so spoločnosťou a predložiť 
to na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva; nemám názor, že ktorý spôsob je v tejto 
súvislosti lepší, tak v tejto chvíli som sa rozhodol podať tento procedurálny návrh,      

 
Mgr. Jozef Belický 
- zdieľam úplne tento názor, lebo my nemôžeme hlasovať o niečom, čo si nikto nežiadal, oni 

totižto toto nežiadali; potom by to odporúčanie muselo byť také, že nesúhlasíme, ale rokujte 
ďalej o tejto cene, vtedy budeme súhlasiť, ale nemôžeme schváliť niečo, o čo nikto nežiadal, 
čiže absolútne som stotožnený s Tvojim procedurálnym návrhom, musím o ňom dať 
hlasovať ako o prvom, napriek tomu, že odznel poslanecký návrh p. Mészárosa,  

- dávam hlasovať o návrhu stiahnuť tento materiál z rokovania a rokovať so spoločnosťou 
o podmienkach, ktoré sú predmetom návrhu p. poslanca Mészárosa,      

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania. 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ďalej o tomto návrhu nerokujeme a budeme rokovať so spoločnosť GTIS o podmienkach 

podľa Tvojho poslaneckého návrhu, na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva 
budeme informovať, či majú záujem a bude sa o tom rokovať, alebo proste nemajú záujem.   

 
 
Predkladateľka predložila materiály D 8/6/2020 – D 14/6/2020: 
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. 

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, 
obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa - materiál číslo D 8/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku. 
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9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu 
Majorovú, Dlhá nad Váhom 217 - materiál číslo D 9/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku. 
 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, 
obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa - materiál číslo D 10/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku. 
 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu 
Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa - materiál číslo D 11/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku. 
 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, 
Železničná 513/10, Šaľa - materiál číslo D 12/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku. 
 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka  
a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 497/42, Šaľa - materiál číslo D 13/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča 
schváliť uznesenie v navrhovanom znení. 
 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, 
Železničná 498/40, Šaľa - materiál číslo D 14/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča 
schváliť uznesenie v navrhovanom znení. 
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Mgr. Jozef Belický 
- pred otvorením diskusie by som chcel ešte k týmto materiálom jednu vec; vysporiadava sa 

pozemok na Železničnej ulici, čo sú konce záhrad smerujúce k železnici; táto možnosť bola 
ponúknutá všetkým vlastníkom, ktorí tam majú pozemky, lenže niektorí nereagovali preto, 
lebo vznikla tu zvláštna situácia, že niekto príde s vlastnou cenou, popritom je tu nejaké 
stanovené pravidlo, ale potom máme celkom opačný prípad, že niekto má vyše 100 metrov 
a práve z toho dôvodu mu je ponúknutá cena podľa cenovej mapy v súlade s pravidlami, 
ako sa predáva majetok; čiže niekto si môže kúpiť 97 m2 za 11 Eur, a jeho sused si kúpi  
115 m2 za 38 Eur, čo je dosť vážny problém, prečo nereagovali (aspoň podľa mojich 
informácií) niektorí vlastníci;  

- chcel by som poprosiť, aby ekonomická komisia sa s týmto nejako vysporiadala, že či 
chceme tie konce záhrad vlastniť, alebo sme schopní to za jednotnú cenu predať všetkým  
a  to by bol signál aj pre týchto dvoch žiadateľov, že jednoducho za 11 eur áno, inak sa niet 
o čom rozprávať; problém je, že aj jeden z týchto dvoch žiadateľov má 161 m2 a ponúkli 
sme mu cenu okolo 38 Eur, čiže toto je v súlade s pravidlami, na druhej strane nás to 
mimoriadne obmedzuje pri tom vysporiadavaní plochy pri železnici; nakoniec je to na 
rozhodnutí ekonomickej komisie a treba sa vysporiadať so všetkými vlastníkmi nejako, lebo 
potom si treba povedať aj to, či sa mesto bude starať o tie pozemky,              
 

Diskusia k materiálom D 8/6/2020 – D 14/6/2020: 
 
Ing. Marián Krištof 
- nakoľko som členom ekonomickej komisie, my sme toto preberali, rozoberali, sú tam dva 

prípady, ktoré sú tiež nad 99 m2 a povedali sme okej, je to 107 m2 alebo oblizovalo to 
hranicu zhora, tak sme povedali dobre, 

- tieto dva prípady, ktoré boli, oni navrhovali úplne inú cenu; čiže, ak by sa jednalo o tých  
11 Eur/m2 asi by sme sa priklonili tak ako k tým, ktorí sú nadto, aby sme to schválili, ale 
nakoľko oni chceli neviem koľko Eur, tak sme to odporučili neschváliť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- toto som mal presne na mysli, že treba vydať signál jednoducho, aby sa rokovalo možno 

o jednotnej cene a tak to predložiť zastupiteľstvu, lebo inak ostáva len tvorivosť toho 
žiadateľa, že on si požiada 5 Eur; 4,70 Eur  alebo 10 Eur, ale keby sa bol vydal jasný signál, 
že neobmedzujme sa tými 100 m2, po 11 Eur to vysporiadame pre všetkých, tak by asi boli 
reagovali aj oni inak,     

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 8/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra CKN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
5 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela 
č. 663/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely 
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registra CKN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali, 
katastrálnym odborom pod číslom 477/2017, dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu hodného 
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 
11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 55,00 Eur, pre Alexandra Kaisera, bytom 
Železničná 517/2, Šaľa v podiele ½ k celku a Evu Kaiserovú, bytom Železničná 517/2, Šaľa 
v podiele ½ k celku. 

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

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 9/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
107 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela 
č. 663/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, odčlenená od pôvodnej parcely 
registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali 
katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného 
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  
obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku,  
v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 177,00 Eur, pre Ing. Ladislava Majora  
a MUDr. Elenu Majorovú, obaja trvale bytom Dlhá nad Váhom 217, v režime 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 10/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, parcela registra CKN č. 4089/6, záhrada o výmere 98 m2, vedená katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa 
na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, parcela v registri  
C katastra nehnuteľností č. 4089/6, záhrada o výmere 98 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo 
vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene  
1 078,00 Eur, pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja bytom Železničná 495/46, Šaľa, 
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

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

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 11/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
57 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela 
č. 663/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, odčlenená od pôvodnej parcely 
registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali 
katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného 
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 
11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 627,00 Eur, pre Alexandra Hatvaniho a Margitu 
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Hatvaniovú, trvale bytom Železničná 514/8, Šaľa, v režime bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 12/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
78 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 1  sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela 
č. 663/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2, odčlenená od pôvodnej parcely 
registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017, overeného Okresným úradom v Šali 
katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 
11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 858,00 Eur, pre Jozefa Kováča a Teréziu 
Kováčovú, trvale bytom Železničná 513/10, Šaľa, v režime bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 13/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že  
pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
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160 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela 
č. 663/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, odčlenená od pôvodnej parcely 
registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali 
katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 
5,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 800,00 Eur, pre Ing. Roberta Maliniaka  
a Mgr. Margarétu Maliniakovú, trvale bytom Železničná 497/42, Šaľa, v režime 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:    5 
Proti:  10 
Zdržal sa:   1 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 14/6/2020) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
161 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela 
č. 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, odčlenená od pôvodnej parcely 
registra CKN č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 379 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 86/2017 overeného Okresným úradom v Šali 
katastrálnym odborom pod č. 477/2017 dňa 16. 10. 2017, z dôvodu prípadu  hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 
4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 801,62 Eur, pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, 
trvale bytom Železničná 498/40, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
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Prezentácia: 16 
Za:    3 
Proti:  13 
Zdržal sa:   0 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej 

osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka  
a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa - materiál číslo D 15/6/2020  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej osade 
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, parcela registra CKN č. 789/129, ostatná plocha o výmere 159 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži 
mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela 
registra CKN č. 789/129, ostatná plocha o výmere 159 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní 
nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1 156,17 EUR, pre Jozefa 
Sedláka a Adrianu Sedlákovú, obaja trvale bytom V. Šrobára 570/2, 927 01 Šaľa,  
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej 

osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu 
Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa - materiál číslo D 16/6/2020  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej osade 
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, parcela registra CKN č. 789/119, ostatná plocha o výmere 371 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži 
mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela 
registra CKN č. 789/119, ostatná plocha o výmere 371 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní 
nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 2 561,73 EUR,  
pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, obaja trvale bytom Vlčanská 564/3, 927 01 Šaľa,  
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 
Šaľa - materiál číslo D 17/6/2020  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, parcela registra CKN číslo 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
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vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale 
neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Jazernej v Šali, pozemok, parcela 
registra CKN č. 789/7, ostatná plocha o výmere 17 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1  
v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3  
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom 
v dlhodobom užívaní nehnuteľnosti žiadateľmi, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný 
celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 
17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Mariana Kútneho a manželku Ivetu Kútnu, 
obaja trvale bytom Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
18. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov - materiál číslo 

D 18/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča schváliť 
kúpu nehnuteľnosti. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- bolo to na ekonomickej komisii podrobnejšie zdôvodnené, dva faktory tam zohrali pri 

stanovisku komisie úlohu, prvý faktor bola cena, keď aj pozemky na cyklotrasu sa 
vykupovali tuším pod 5 Eur a v súčasnosti viac menej nikto nevedel povedať, že načo by 
boli pozemky pre mesto Šaľa, takže to bolo dôvodom stanoviska ekonomickej komisie,   

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

ponuku na predaj pozemkov od spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 
B. schvaľuje 

kúpu nehnuteľností – pozemkov registra C KN vedených katastrálnym Odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa: 
- parcela číslo 5181/48, orná pôda o výmere 3314 m2, vedená na liste vlastníctva  

č. 6432, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/6-ín v pomere k celku, 
- parcela číslo 5181/49, orná pôda o výmere 1699 m2, vedená na liste vlastníctva  

č. 6431, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4-ín v pomere k celku, 
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- parcela číslo 5181/50, orná pôda o výmere 1763 m2, vedená na liste vlastníctva  
č. 6431, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4-ín v pomere k celku, 

- parcela číslo 5181/46, orná pôda o výmere 4645 m2, vedená na liste vlastníctva  
č. 6430, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku,  

v kúpnej cene 16,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 
7480,66 m2 v celkovej kúpnej cene 119 690,56 EUR od spoločnosti TECHAGRA RV 
Žihárec, s.r.o., so sídlom Žihárec 287, 925 83 Žihárec, IČO: 36 538 078.   

 
Prezentácia: 17 
Za:    2 
Proti:  15 
Zdržal sa:   0 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach  
a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, 
orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 19/6/2020  

Predložil MUDr. Jozef Grell, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu 
č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach  
na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici  
Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 
3080/178 v k. ú. Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
výsledok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – 
garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach  
na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na  
ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 
3080/178 v k. ú.  Šaľa“.  

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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20. Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa 
počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na 
základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby 
COVID-19 - materiál číslo D 20/6/2020  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
uznesenie v navrhovanom znení. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas 
obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov 
štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19, 

B. schvaľuje 
poskytnutie zľavy vo výške 50% z nájomného za užívanie nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel 
na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby  
COVID-19; poskytnutie zľavy je podmienené poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti 
nájomcov za účelom podania žiadosti o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného podľa 
ust. § 13c zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky a zároveň skutočným poskytnutím dotácie na účet 
prenajímateľa.   

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
21. MeT Šaľa, spol. s r. o. – návrh na zníženie odmeny mandatára - materiál číslo 

D 21/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
uznesenie v navrhovanom znení. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na zníženie odmeny mandatára, 
B. schvaľuje 

zmenu jednotkových cien odmeny mandatára z Mandátnej zmluvy č. 209/2018 zo dňa  
29. 03. 2018 v znení jej neskorších dodatkov schválených Uznesením č. 2/2018 – XXXIII. 
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z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. marca 2018, s účinnosťou od   
01. 10. 2020 nasledovne:  
1. cena za správu bytov v bytovom dome vo vlastníctve Mandanta (byty v bytovom dome 

vo výlučnom vlastníctve Mandanta bez bytov vo vlastníctve tretích osôb a bez 
založeného spoločenstva vlastníkov bytov) 8,36 EUR (bez DPH) / 1 mesiac / 1 byt, 

2. cena za sledovanie úhrad za byty a nebytové priestory vo vlastníctve Mandanta 
v bytových domoch so založeným spoločenstvom vlastníkov bytov alebo spravované 
na základe zmluvy o výkone správy 7,78 EUR (bez DPH) / 1 mesiac / 1 byt, 

3. cena za vedenie bytovej agendy 1 287,80 EUR (bez DPH) / mesačne, 
4. cena za odpredaj bytu/nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 36,80 EUR pri 

odpredaji 1 bytu alebo nebytového priestoru, 
5. cena za správu nebytového priestoru vo vlastníctve Mandanta 5,51 EUR (bez DPH) 

mesačne / 1 nebytový priestor. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
22. Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného  

v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali - materiál číslo D 22/6/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že prišlo trošku k zmene návrhu na uznesenie, máte pred sebou aj 
upravený návrh na uznesenie. Doplnilo sa len toľko, že k cene bude pripočítané DPH podľa 
platných právnych predpisov, ale inak to zostáva nezmenené, za cenu 120,- Eur/1 ha.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

úpravu výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

zvýšenie nájomného za nehnuteľnosti o výmere 71 817 m2, vo vlastníctve spoločnosti 
Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487, podľa prílohy 
č. 1 za cenu 120,00 Eur/ha, k cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych 
predpisov. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  13 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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23. Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný 
priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu - materiál číslo D 23/6/2020  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
kúpu pozemkov v navrhovanom znení. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

kúpu pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor 
v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu, 

B. schvaľuje  
kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa:  
- parcela CKN č. 1371/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2, vedenej na liste 

vlastníctva č. 7970 v celosti, 
- parcela CKN č. 1371/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, vedenej na liste 

vlastníctva č. 7973 v celosti, 
- parcela CKN č. 1373/34, ostatná plocha o výmere 42 m2, vedenej na liste vlastníctva  

č. 7973 v celosti, 
od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,  
IČO: 17335345, zastupujúci jednotlivých vlastníkov zapísaných na listoch vlastníctva  
č. 7970 a č. 7973, ktorých adresa trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, v celkovej 
kúpnej cene 6 700,- EUR. 

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

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom 

„WiFi4EU“ - materiál číslo F 1/6/2020  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom 
„WiFi4EU“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Wifi4EU – Šaľa 

kvalitný bezplatný prístup k internetu miestnym obyvateľom aj návštevníkom 
v centrách miestneho verejného života mesta Šaľa“, 

b) Zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
k realizácii projektu „WiFi4EU,“ s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., 
Partizánska 18, 927 01  Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné 

ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra - materiál číslo F 2/6/2020  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

zmluvu o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné ihrisko 
na ZŠ Ľ. Štúra, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nový povrch pre 

multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra“, 
b) Zmluvu na dodanie tovarov s montážou č. 299/2020 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. 

ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení s dodávateľom DAJKY, s. r. o., Bottova 
1021/16, 927 01 Šaľa, IČO: 51016165. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. Kúpna zmluva č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia 
kriminality v Šali – 2019“ - materiál číslo F 3/6/2020  

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

kúpnu zmluvu č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality 
v Šali – 2019“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Prevencia kriminality 

v Šali - 2019“, 
b) Kúpnu zmluvu č. 300/2020 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

v platnom znení s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18,  
927 01 Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Zmluva o dielo č. 285/2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti 

objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03) - materiál číslo F 4/6/2020  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

zmluvu o dielo č. 285//2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov 
ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03)“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Zníženie energetickej 

náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“, 
b) Zmluvu o dielo č. 285/2020 zo dňa 16. 06. 2020 na realizáciu diela „Zníženie 

energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03)“, 
uzatvorenú s dodávateľom STAVOMAL Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Z. Kodálya 
779/9, 924 01 Galanta, IČO: 36231371, DIČ: 2020193615, IČ DPH: SK2020193615. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Založenie združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“ - materiál číslo 

F 5/6/2020  
Predložil Róbert Tölgyesi, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- doplnil by som, keďže som bol účastníkom toho stretnutia, zúčastnil sa ho okrem  

p. poslanca Haláka aj národný cyklokoordinátor p. Peter Klučka, ktorý veľmi aktívne 
vystupuje vždy na podporu takýchto projektov; aj nás informoval o tom, že je možné získať 
peniaze, ale musíme mať oficiálnu právnu formu, preto bolo nutné založiť združenie, kde 
členmi budú obce, ktoré sú zúčastnené tohto, tzn. od Kolárova až po Šaľu; benefit pre nás 
je úplne jasný, že tá cyklotrasa by nás možno mohla pripojiť až na cyklotrasu do Komárna 
a z Komárna do nášho družobného mesta v Oroszlányi, kam by sa dalo odbicyklovať zo 
Šale; je to veľmi pekný priestor, okrem toho nám to vyhovuje aj v súvislosti so zamýšľaným 
projektom obnovy lesoparku, ktorý by mal byť popri tejto cyklotrase, 

 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- čo to obnáša? nemyslím finančne, ale čo to bude znamenať tá cyklotrasa, lebo keď dnes 

vyjdem tu na násyp na Váh, tak je vypísaná taká tabuľka, že cyklotrasa Kolárovo a keď po 
nej niekto išiel, tak to má ďaleko od cyklotrasy, to je niečo nehorázne, len k úrazu môže 
dôjsť a nie k nejakému spokojnému bicyklovaniu a pozeraniu okolia, takže čo to bude 
obnášať? zoberme si, že tu máme cyklotrasu do Serede,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- to obnáša presné vyriešenie tohto problému, tzn. urobenie povrchu cyklotrasy, ktorá je 

dávno vyznačená, ono totiž táto cyklotrasa reálne existuje v sieti cyklotrás, ale nebola 
spravená,     

 
MUDr. Jozef Grell 
- preto sa pýtam,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- má sa spraviť jej povrch, s cyklotrasou je spojených niekoľko problémov, lebo rozumiem, 

kam smeruje Tvoja otázka, že čo získame z tohto projektu? 
 
MUDr. Jozef Grell 
- nie, p. primátor nevidíš mi do hlavy,  
 
Róbert Tölgyesi 
- ja asi vidím, keďže p. poslanec je taký rýchlocyklista; práve toto je to, že bude tam ten 

povrch vyasfaltovaný a toto chceme získať z eurofondov a podobne,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- dobre, ale pozrime si tú cyklotrasu, ktorá existuje, momentálne čo máme zo Šale po násype 

po priehradu, tam je problém s otváraním priehrady, ktorá sa čiastočne vyriešila; ten úsek 
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pred priehradou, no to je v dezolátnom stave, to si nevieme opraviť nejakých 500 metrov 
úseku, lebo mne nejde o to, že ako ja bicyklujem, ale chodia tam rodiny s deťmi, na malých 
bicykloch, aby mali z toho pôžitok, lebo ak tam ide otec s tým dieťaťom a má tam výmoly, 
padne otec aj syn a z veľkého zážitku budú mať otriasačky na pohotovosti,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- chcem sa len spýtať, čo toto má spoločné s cyklotrasou Šaľa – Kolárovo, pretože my riešime 

len úsek, nie je možné vyriešiť všetko; aj ja viem, že to tam nie je dobré, ale toto združenie 
má vyriešiť len úsek zo Šale do Kolárova, preto sa združujú tie obce; čiže nie smerom na 
vodné dielo, ale smerom na Kolárovo; táto cyklotrasa bola vyznačená, že áno, počíta sa 
s ňou v sieti cyklotrás, ale nebol urobený povrch; zmyslom tohto projektu je získať peniaze 
na to, aby sa vyasfaltoval vrch, pretože už sme si vysvetlili všetky možné módy, ako je 
možné urobiť povrch, vyasfaltovať povrch koruny hrádze a získať tam civilizovanejší 
spôsob, alebo možnosť pre cykloturistiku, toto je zmyslom projektu,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- ja to chápem, len sa pýtam, či to tak bude,  
 
Róbert Tölgyesi 
- zhodou okolností povodie Váhu doteraz nebolo tak prístupné k tomuto celému, ako to je 

teraz v tejto dobe,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- ja som len chcel vedieť, či to nebude všetko zase len na papieri,  
 
Róbert Tölgyesi 
-  nie, chceme sa napojiť na cyklotrasu do Kolárova, neviem, či ste tam boli, ale je výborne 

vyasfaltovaná, takže toto by sme chceli dosiahnuť,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- budem rád, keď to tak bude,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na založenie združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“, 
B. schvaľuje 

a) založenie združenia obcí s názvom „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“, so sídlom 
Obec Vlčany, Obecný úrad, Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany, na dobu neurčitú, ktorého 
zakladateľmi budú obce Vlčany, Neded, Dedina Mládeže, Zemné a mestá Kolárovo 
a Šaľa, a ktorého predmet činnosti je uvedený v návrhu stanov združenia obcí, 

b) Zmluvu o založení združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“ a stanovy 
združenia obcí, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, 

c) vstup mesta Šaľa do združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“,  
d) Mgr. Jozefa Belického, primátora mesta ako zástupcu mesta Šaľa do valného 

zhromaždenia členov združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“, 
e) Ing. Janu Nitrayovú ako zástupcu mesta Šaľa kontrolnej komisie združenia obcí 

„CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“. 
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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. 
 
 
H...RÔZNE 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 

Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.  
 
 

ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2020.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Marián Krištof 
 
Marek Molnár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                             
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 8. októbra 2020   


