ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 23. septembra 2021
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 Róbert Tölgyesi, zástupca
primátora mesta, v súlade s § 12 ods. 1 a § 13b 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.
Róbert Tölgyesi skonštatoval, že pri otvorení 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 17 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
Ospravedlnenie nenahlásil žiadny z poslancov.
Neskorší príchod nahlásili poslanci: Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Peter Szalay.
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom
sídle mesta:
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.
Opakované hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli
a na webovom sídle mesta:
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Program zasadnutia bol schválený.
Schválený program zasadnutia:
Časť I.
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov
Časť III. Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy
1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/4/2021
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2021
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
- materiál číslo B 1/4/2021
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé
základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení
spádovej materskej školy - materiál číslo B 2/4/2021
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ
3. Zmena uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová, Železničná
505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 - materiál číslo B 3/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
C. Hospodárenie mesta
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021 - materiál číslo
C 1/4/2021
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 - materiál číslo C 2/4/2021
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany
zvierat - materiál číslo C 3/4/2021
predkladá Ing. Petronela Vižďáková, referentka OSaKČ
D. Majetkové záležitosti
1. Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
2. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri
železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
3. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – žiadosť
o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 3/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
4. Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01 – žiadosť o prenájom
pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 4/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
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5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa - materiál
číslo D 5/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30,
927 05 Šaľa - materiál číslo D 6/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91
Kráľová nad Váhom - materiál číslo D 7/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8,
927 01 Šaľa - materiál číslo D 8/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy
1462/5, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 9/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná
608/1, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 10/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa - materiál
číslo D 11/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
12. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo D 12/4/2021
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
1. Zmluva o dodaní tovarov č. 577/2021 – mobilné dopravné ihrisko SAFECYCLING
- materiál číslo F 1/4/2021
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.
Časť IV. Ukončenie
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Voľba návrhovej komisie
Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva
návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: JUDr. Anna Torišková
členovia: Ing. Peter Andráši, Ing. Slavomír Kališ
Hlasovanie:
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta (ospravedlnený)
- zástupcovia primátora mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednostka mestského úradu
- hlavná kontrolórka mesta
Určenie overovateľov zápisnice
Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva
návrh na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Gabriela Lacková a Ing. Tomáš Mészáros.
Hlasovanie:
Prezentácia: 16
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Skúšobné hlasovanie z dôvodu overenia funkčnosti hlasovacieho zariadenia:
Hlasovanie:
Prezentácia: 17
Za:
11
Proti:
5
Zdržal sa:
1
Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 24. 06. 2021, overili svojím podpisom
správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Určenie zapisovateliek
Za zapisovateľky 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela
Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák.
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Ústnu interpeláciu predniesli poslanci:
RSDr. Peter Gomboš
- vzhľadom na podnet občanov podávam interpeláciu na mestský cintorín, kde oznamy
a parte zo strany hlavného vchodu v strede cintorína pri dome smútku nie sú už a občania,
ktorí prichádzajú na cintorín z ulice SNP požadujú, či sa nemôže zriadiť táto tabuľa
oznamov aj parte zosnulých na tejto strane cintorína,
Róbert Tölgyesi
- odpovieme písomne,
Ing. Tomáš Mészáros
‐ mám interpeláciu za občana mestskej časti Kilič (p. Patek), ktorý ma dnes vyzval na
návštevu tejto mestskej časti a bez nejakých invektív by poprosil tri body:
‐ úprava komunikácie, nakoľko nie je rozdiel medzi cestou a chodníkom, sú úplne rovnako
zarastené, bolo by dobré poslať tam nejakú čatu, ktorá by to skosila, burinu aj s malými
kríkmi, aby sme tam videli rozdiel medzi chodníkom a cestou,
‐ pouličný rigol, ktorý slúži na odvedenie dažďovej vody upraviť, nakoľko na niektorých
miestach pri dažďoch sa voda prelieva až do záhradiek; opätovne to tam nejak trošku
prehĺbiť; viem, že v roku 2016 tam boli nejaké iniciatívy, za tých 5 rokov sa to tam zas
zanieslo,
‐ osadiť na konci ulice betónové zátarasy, oni tam kedysi boli, referát dopravy ich tam osadil,
aby tam nebol možný z tej role vjazd motorkárov alebo štvorkolkárov, ktorí sa tam
naháňajú; obyvatelia mestskej časti Kilič chápu, alebo rozumejú tomu, že poľnohospodári
inú možnosť nemajú, ako prejsť cez tú ich ulicu, ale tie betónové zátarasy tam už mali
odsunuté a neslúžia svojmu účelu; mohla by sa tam dať nejaká závora, ktorá by bola na
zámok, kľúče by malo samozrejme poľnohospodárske družstvo, odomkli by si ju a za sebou
zamkli,
Róbert Tölgyesi
- preveríme to a odpovieme písomne,
Ing. Peter Andráši
- na Komenského ulici na smetisku je čoraz väčší ruch, čo sa tam deje? nie je to len v tej
časti, kde sa zbiera separát, ale je to aj v tej časti, kde kedysi vysýpali odpad a odtiaľ ich
kontajnermi nosili, čoraz viac je tam aj kontajnerov a čoraz viac je tam neoznačených áut,
čo sa tam deje? čo sa tam vyváža?
- cesty, ktoré sa rekonštruujú, máme na to aj zazmluvnený stavebný dozor?
Róbert Tölgyesi
- je to p. Čibrik a p. Poliček,
Ing. Peter Andráši
- oni sú teda stavebným dozorom, dobre,
- ďalej ohľadne odpadu, aj vzhľadom k tomu, možno sa tu bude budovať tá spaľovňa, jednak
sa znovu opýtam, čo nám zváža tá firma odpad, či už má tie čidlá na hmotnosť? a prečo to
dávame na skládku a nevozíme to do spaľovne napr. do Trnavy? pochybujem, že majú plnú
kapacitu,
- je možné, že verejné osvetlenie svieti v niektorých častiach horšie, ako keď bolo robené?

5

zdá sa mi, že je to slabšie osvetlené luxami ako pred rokom alebo dvomi; možno je to len
môj pocit a možno tam dávajú slabšie výbojky, telesá,
Róbert Tölgyesi
- odpovieme písomne na ostatné,
Mgr. Mária Farkašová
‐ ako to bude s uvoľnením priestorov CVČ a Kultúrneho domu Veča, kde bolo očkovacie
centrum, kde bolo to testovacie centrum pre potreby občanov, na tie účely, na ktoré boli
pôvodne určené tieto prevádzky,
‐ zároveň, ak nám nastane obdobná situácia, predpokladám, že pripravujete nejaký iný plán,
ktorý by počítal s tým, že by nezabral tieto priestory, ktoré majú využívať občania, ktorí
platia v tomto meste dane; nie som proti očkovaniu, sama som zaočkovaná, aj tí ľudia, ktorí
v tých očkovacích centrách sú, sú zaočkovaní, ale jedná sa o to, že by sme radi využívali to,
čo je v tomto meste,
‐ ďalej je to na podnet občanov, na webe chýba informovanosť, aké služby sú dostupné, ktoré
poskytuje mesto; napr. aj samotné organizácie majú svoje internetové stránky, ale občan
ani nevie, keď to potrebuje; keby bolo na našej stránke nejaké premostenie na ich stránky,
napr., detské jasle, to bežne ľudia ani nevedia, že ich tu máme,
Róbert Tölgyesi
‐ odpovieme písomne,
Peter Szalay
‐ neviem, či to patrí sem, ale z bočnej časti nájazdu mosta je to blízko stromov a cez zábradlie,
čo je na moste, som videl preliezať mladých a chceli sa vešať na tie stromy, čo sú tam;
či sa s tým niečo dá spraviť, či to je v našej kompetencii mesta, alebo to patrí SSC,
Róbert Tölgyesi
‐ most patrí SSC,
Peter Szalay
‐ aj tie bočné časti?
Róbert Tölgyesi
‐ áno, ale na toto môžeme upozorniť mestskú políciu, ktorá by to tam chodila častejšie
kontrolovať,
Peter Szalay
‐ poprípade ostrihať aj tie stromy,
Ing. Marián Krištof
‐ tak isto informačná tabuľa od SNP; túto interpeláciu som už podával, odpoveď som nedostal
žiadnu, tak tentokrát ani nie tak odpoveď ako osadiť tú tabuľu,
‐ keď sa bude robiť označovanie ulice SNP, na rohu Bilickej a SNP, ako je kobercový
obchod, bolo by potrebné tam vyznačiť priechod, lebo to je komunikácia, ktorá vedie z celej
tej štvrti a takisto popri ulici Kráľovskej je chodník, ktorý vedie do mesta,
‐ pri križovatke na Kráľovskej a Agátovej, tam ak by sa dala zákazová značka, zákaz
zastavenia a státia posunúť až oproti autobusovej zastávke, pretože výhľad z ulice pri
garážach na Hlbokej nie je; ak tam zastaví auto, fakt nie je dobre výhľad z galantskej cesty
6

ako prichádzajú autá a je to veľmi nebezpečné, tam by sa mal dať aj prechod na druhú
stranu, len neviem, či je to z hľadiska polície možné.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/4/2021
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
1. Správu z kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu v OSS mesta Šaľa
2. Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa
B. berie na vedomie
1. Správu z kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu v OSS mesta Šaľa
2. Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2021
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: 20
Za:
20
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 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa - materiál číslo B 1/4/2021
Predložila Mgr. Mariana Takáčová, vedúca Spoločného školského úradu
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie školstva a mestskej školskej rady,
a ekonomickej komisie, ktoré odporúčajú tento materiál schváliť.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Šaľa.
Prezentácia: 20
Za:
17
Proti:
3
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé
základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení
spádovej materskej školy - materiál číslo B 2/4/2021
Predložila Mgr. Mariana Takáčová, vedúca Spoločného školského úradu
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie školstva a mestskej školskej rady, ktoré
odporúčajú tento materiál schváliť.
Diskusia:
Mgr. Mária Farkašová
‐ neviem teda aké zmeny konkrétne nastali v školských obvodoch na základných školách,
Mgr. Mariana Takáčová
‐ žiadne,
Mgr. Mária Farkašová
‐ a posledná zmena pri tých školských obvodoch je z ktorého roku?
Mgr. Mariana Takáčová
‐ v roku 2020 sme predkladali,
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Mgr. Mária Farkašová
‐ nemyslím VZN, ale tie obvody,
Mgr. Mariana Takáčová
‐ áno, tým sme pridávali ulice Dostihovú, Parkúrovú, Likavku, Sama Chalupku,
Mgr. Mária Farkašová
‐ lebo ja keď som to pozerala a hlavne niektoré školy možno vychádzajú, že niektoré ich tam
majú desiatky, niektoré ledva, tak rozmýšľam nad tým a hlavne na tie školy, ktoré tam majú
tak pomenej ulíc, to sú väčšinou ulice s rodinnými domami, tak som si myslela, že je to
možno také nejaké zastaralé, že už to nie je ako keby dobu vyžadujúce si, takže to som
chcela vedieť, že kedy; lebo neviem, či by tam nebola možnosť zanalyzovať tieto ulice,
máte register obyvateľstva, aby to bolo trošku fér rozdelené aj medzi tie školy; samozrejme,
že veľkú rolu zohráva aj lokalita, ale keď sa pozriete aj na tie ulice, tak niektoré sú dosť od
ruky, nehovorím, že všetky, ale sú tam také; teraz už na to asi nie je priestor, ale možno
v tej najbližšej zmene by sa mohla spraviť nejaká analýza, ktorá by nám vypľula nejaké
čísla, že podľa čoho by sme to mohli nejak rozdeliť,
Mgr. Mariana Takáčová
‐ môžeme sa na to pozrieť, myslím, že to pôvodné rozdelenie tých obvodov bolo robené
podľa dostupnosti,
MUDr. Jozef Grell
‐ ... (nezrozumiteľný zvukový záznam) tie nadané deti nebudú musieť dodržiavať ten obvod,
ktorý ... (nezrozumiteľný zvukový záznam); kto to bude posudzovať, ako je nadané to dieťa,
Mgr. Mariana Takáčová
‐ my máme ZŠ J. C. Hronského, kde sú triedy s deťmi, ktoré majú vyššie intelektové nadanie,
no a vlastne tie deti sú do tej triedy zaraďované podľa posudku z centier pedagogickopsychologického poradenstva,
MUDr. Jozef Grell
‐ čiže je na to vytvorené nejaké poradenské centrum, ktoré posúdi, že to dieťa patrí do tej
triedy,
Mgr. Mariana Takáčová
‐ áno,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné
školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určení spádovej
materskej školy,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2021 o určení školských obvodov pre
jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určení miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ
a určení spádovej materskej školy.
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Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Zmena uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová,
Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 - materiál číslo B 3/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. – Lenka Novosádová Braunová,
Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148,
B. schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1/2021 – XII. v časti C. nasledovne:
„prenájom pozemku parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/69, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 145 m2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok (pre rok
2021), t. j. v celkovej cene 23,93 Eur/rok 2021, na dobu neurčitú pre Lenku Novosádovú
Braunovú, Železničná ul. 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda, Diakovce 148.“
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
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 2021 - materiál číslo
C 1/4/2021
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zobrať túto
správu na vedomie.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021,
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B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 - materiál číslo C 2/4/2021
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča pripraviť
rozpočet mesta Šaľa na rok 2022 vychádzajúc z predložených východísk.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof
‐ na ekonomickej komisii sme preberali dosť podrobne tento návrh príjmov rozpočtu na rok
2022, nechám priestor aj p. predsedovi; len na čo som ešte nedostal odpoveď, chcel by som
vedieť, v časti investícií, treba z pohľadu roku 2022 povedať, že mesto svojimi akciami,
ktoré sme začali aj tohto roku a budeme pokračovať, sa dosť finančne vybíja; je to
samozrejme ešte na únosnej hrane, ale je už naozaj pomaly nejaký ten svetelný efekt, že
výstražnosti, dávajme si pozor, lebo naozaj pre ďalšie obdobia, keď budeme splácať úvery,
už tých peňazí veľa nebude, ale nechcem zdržovať, táto časť rozpočtu pre rok 2020 nie je
až taká náročná a ťažká, skôr bude náročná tá časť pre budúcoročné šetrenia zaujímavejšia;
časť investícií každoročne smeruje aj do oblasti školstva, mesto podalo projekt na zníženie
energetickej náročnosti ZŠ Bernolákova, kde čiastka predstavuje 400 tisíc a spolufinancovanie 150 tisíc; akceptujem, je to asi posledná škola, ktorá nie je zateplená, ale mňa troška
prekvapilo to spolufinancovanie, ak som si to správne vyčíslil, je to až 38 %, tak by som
chcel vedieť, na základe čoho a z akých fondov to je, keď tak vysoké spolufinancovanie
nebolo pri kultúrnom dome, ani pri lesoparku, pri investícii, ktorú plánujeme do
autobusovej stanice, týchto 38 % sa mi zdá ako spolufinancovanie veľmi veľmi vysoká
čiastka,
Ing. Eliška Vargová
‐ tá výška neoprávnených výdavkov vychádza z maximálneho limitu tak, ako to je uvedené
v prehľade projektov, maximálne sa dalo žiadať 400 tisíc, tzn., že celkový rozpočet na
všetky objekty, ktoré sú tam, vychádzal podľa rozpočtu projektanta tak, že tam vychádzala
tá medzera na financovanie s tým, že niektoré výdavky aj vyplynuli z povahy, ktoré sú
považované za neoprávnené, napr. výlezy na komíny, rôzne okapové chodníky, ktoré je
nutné urobiť, avšak envirofond ich považuje za neoprávnené výdavky; tieto sa vylúčili
a vybrali sa tie, ktoré sú oprávnené, do maximálnej možnej miery 400 tisíc a zbytok je
uvedený ako neoprávnený; je to rozpočtový rozpočet, tzn., že v prípade schválenia,
momentálne je projekt v zásobníku, lebo minister o ňom ešte nerozhodol, s tým, že tie, ktoré
boli rozhodnuté, už boli vyhodnotené, ale vzhľadom na nedostatok prostriedkov zatiaľ je
projekt ako keby v zásobníku a nasledovalo by verejné obstarávanie, tak ten rozpočet sa ešte
upravuje,
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Ing. Marián Krištof
‐ mňa len tá čiastka poburuje, 150 tisíc spoluúčasť,
Ing. Eliška Vargová
‐ rozpočet na zateplenie týchto objektov a vykonanie tých úprav, ktoré navrhujú projektanti,
vychádzal tak, ako je stanovený maximálne,
Ing. Marián Krištof
‐ priemerná návratnosť toho zateplenia tej budovy?
Ing. Eliška Vargová
‐ tak nejaká návratnosť je, lebo tie úspory budú odpočítané,
Ing. Marián Krištof
‐ určite, 30, 50 rokov, asi áno,
Ing. Tibor Baran
‐ pôvodne na ekonomickej komisii som mal predstavu, že dám poslanecký návrh na
doplnenie uznesenia, ale nakoľko sme to predtým aj pracovne prediskutovali a možno
v týchto diskusiách aj s pracovníkmi mestského úradu budeme pokračovať, ja by som len
chcel odporučiť, že musíme sa veľmi vážne zaoberať s najvyšším možným prebytkom
bežného rozpočtu; je dosť dôvodov, aby ten prebytok bol vytvorený a hlavne aj pre
budúcnosť, keď príde to splácanie nejakých úverov a iných zdrojov, moc veľa nebude,
a ešte jedno odporúčanie, napriek tomu, že to bolo v monitorovacej správe, vždy pri
rozpočte je dosť dlhá diskusia na tému nedoplatky, či už sú to daňové, alebo nedoplatky za
bežný komunálny odpad; a do východiskovej situácie, žiaľ, konštatujem, je takáto situácia
a je dosť predpokladov, keď sa nestane nejaký zázrak, že táto situácia pravdepodobne sa
bude opakovať; vlani tie exekučné akože tituly na túto tému boli exekúcie jednoducho
zastavené, pandémia bola heslo, tak čo sa v tejto súvislosti udeje, aspoň nejaké
konštatovanie, aby nebola príliš dlhá diskusia,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022,
B. odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2022 vychádzajúci z predložených východísk.
Prezentácia: 20
Za:
18
Proti:
2
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany
zvierat - materiál číslo C 3/4/2021
Predložila Ing. Petronela Vižďáková, referentka oddelenia stratégie a komunálnych činností
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že materiál bol predložený aj na ekonomickej komisii a na komisii
životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti.
Diskusia:
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh
‐ na komisii životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti sme sa zapodievali
s týmto návrhom s tým, že dávam do objasnosti, že pred mesiacom bola požiadavka tohto
združenia na 2 000 Eur; v ostatnom zastupiteľstve sa odrazu objavila suma 3 000 Eur;
ja som na to upozorňoval, že tam došlo (z neviem akého dôvodu) navýšenie, to sa nám teraz
automaticky prejavilo ako dnes podaný návrh na 3 000 Eur; dokonca sa píše, že je to
rozpočtované; ja by som povedal z poriadku zadosťučinenia by som navrhoval, aby bola
odsúhlasená suma ako bola prvoplánová požiadavka na 2 000 Eur,
Ing. Petronela Vižďáková
‐ suma nebola 2 000 Eur, my sme dávali na internet 3 000 Eur dotáciu a ona sa prihlásila na
dotáciu 3 000 Eur; nemusela sa len ona, tam sa mohol hocikto, ale bola tam suma
3 000 Eur; myslím si, že táto suma je adekvátna, pretože tento rok boli problémy; minulý
rok bolo 2 000 a museli sme dávať, lebo boli tam požiadavky, ako aj vy ste dali, boli tam
tie mačky v cintoríne a zvyšujú sa aj náklady na kastráciu a sterilizáciu tých zvierat;
ona to presne vždy vydokladuje, koľko má, ak bude mať menej, dostane menej; ešte by som
chcela povedať, že zo zákona č. 39 z roku 2009 o veterinárnej starostlivosti mesto má za
povinnosť mať založenú karanténnu stanicu, alebo proste zabezpečovať odchyt týchto
túlavých zvierat; na psíkov to máme, ale na mačky to nemáme, takže my si v podstate ani
neplníme tú povinnosť; ja som sa snažila, hľadala som útulky, ktoré by nám vedeli pomôcť,
ale všetko je bohužiaľ plné, nedá sa,
Ing. Jana Nitrayová
‐ ak dovolíte, chcem doplniť, aby sa tu vyjasnili nejaké nejasnosti, možno skreslené
informácie; v roku 2020 bola žiadosť tohto občianskeho združenia na 2 000 Eur; hovorili
ste, že neviete, akým spôsobom sa objavilo navýšenie, v materiáli 3. decembra 2020, keď
sme schvaľovali finančnú časť rozpočtu pre rok 2021 v tejto podpoložke bolo naozaj
3 000 Eur na základe požiadavky vtedajšej správkyne tejto položky; bola tu diskusia, je na
internete aj zvukový záznam, bol daný poslanecký návrh, predtým mal pár návrhov aj
p. Krištof, ani jeden poslanecký návrh nebol schválený v tomto pléne, tzn. že schválil sa
rozpočet v tejto časti, teda pre túto položku bolo tých 3 000 Eur,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
‐ mám tu drobné vyúčtovanie činnosti toho združenia, trošku sme si to vydiskutovali, aby ste
boli v obraze, za tých 2 000 alebo 3 000 Eur delené 50 Eur, čo je náklad na jednu mačku
spravia, čo je treba a zvyšných 500 Eur behá počas roka ďalej jak behá, to je len konštatácia;
‐ koľko je pokuta, keď nemáme tú karanténnu stanicu?
Ing. Petronela Vižďáková
‐ to neviem teraz, ale pozriem to a dám Vám vedieť,
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Ing. Peter Andráši
‐ dobre, alebo to spraviť nejakým outsourcingom, lebo to sa tu budeme točiť každý rok
odchytom päťdesiatich mačiek, z 500, 600, 700 nevyriešime vôbec nič a neviem, ako z toho
vyjsť; verím, že aj jedna aj druhá strana má pravdu, verím, že aj milovníci mačiek, aj
zdochnutých, ako som tak počul, majú svoje pre aj tí, ktorí sa ozývajú, že tie peniaze sa dajú
nejak inak využiť, takže toto by bolo dobré nejakým spôsobom raz a navždy vyriešiť, lebo
toto tu bude dokola, ale výsledok, že tie mačky tu budú stále,
Ing. Petronela Vižďáková
‐ budem sa pokúšať hľadať v okolí útulky, s ktorými by sme mohli tie zmluvy uzatvoriť;
aj teraz sme obvolávali, ani len štyri mačky, čo máme, nechceli zobrať; celé to vzniklo tak,
že jeden občan sa sťažoval, že mu prišli, nevedeli sme ich umiestniť, tak dal na nás sťažnosť
na ministerstvo,
Peter Hlavatý – faktická poznámka
‐ ja som dával ten podnet na ten cintorín na Veči a teda chcel by som povedať, že určite
nepodporím návrh p. Gomboša znížiť tú dotáciu; myslím, že to je to minimum, čo im
môžeme pomôcť, aby aspoň tých pár mačiek zmizlo z nášho mesta a teraz myslím hlavne
tie, ktoré sa nenarodia, lebo práve tou sterilizáciou zabránime, aby sa nemnožili, takže určite
podporím návrh 3 000 Eur,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
‐ ja len ozrejmím p. prednostku, v roku 2019 sme do rozpočtu dávali 2 000 Eur, v roku 2020
bol návrh na 3 000 Eur, ja som podal poslanecký návrh, aby sa to znížilo na 1 500 Eur,
to neprešlo, čiže v rozpočte na rok 2021 je čiastka 3000 Eur, takto to bolo, takto to je,
Mgr. Dominika Jarošová
‐ ja by som poďakovala p. prednostke a p. Krištofovi, že to takto ozrejmili, pretože ja som
chcela toto isté povedať, takže ja to nebudem ďalej rozvíjať, tiež nepodporím návrh
p. Gomboša a tiež podporím sumu týchto 3 000 Eur,
Róbert Tölgyesi
‐ odznel jeden poslanecký návrh, poprosím p. Gomboša, aby ho prečítal,
RSDr. Peter Gomboš
‐ z rozhodnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku bolo odsúhlasených
2 000 Eur s tým, že podávam poslanecký návrh, aby v bode B. schvaľuje bola namiesto
sumy 3 000 Eur suma 2 000 Eur na rok 2021 podľa zmluvy.
Róbert Tölgyesi
‐ takže podľa bodu B. schvaľuje 2 000 Eur nie 3 000 Eur,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení:
- navrhol, aby v bode B. bola namiesto sumy 3 000 Eur suma 2 000 Eur na rok 2021 podľa
zmluvy.
Prezentácia: 19
Za:
6
Proti:
11
Zdržal sa:
2
Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša nebol prijatý.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany
zvierat,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre O. Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť
zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom
zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 50,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku
vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 3000,- eur (slovom tritisíc eur) na
rok 2021 podľa zmluvy.
Prezentácia: 21
Za:
16
Proti:
5
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Daniela Herencsárová, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky, parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín
v pomere k celku, parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu
Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak
účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži
mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v majetkovoprávnom
vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí prístup do garáží vo vlastníctve
žiadateľky,
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3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. septembra 2021,
C. schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pozemok parcela registra CKN číslo
2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, vedená katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku, parcela registra CKN číslo
2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo
2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v cene 5,50 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 71,2 m2
v celkovej kúpnej cene 391,60 EUR pre Danielu Herencsárovú, trvale bytom Čsl. armády
1020/2, 927 01 Šaľa, do jej výlučného vlastníctva.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri
železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok, parcela registra CKN číslo 789/120, ostatná plocha o výmere 404 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,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v jeho doterajšom užívaní
na záhradkárske účely,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. septembra 2021,
C. schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela
registra C KN číslo 789/120, ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,
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v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v celkovej kúpnej cene 2 780,52 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom
Slnečná 6, 927 05 Šaľa.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa –
žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- materiál číslo D 3/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- môžete si dať vysvietiť mapu a ukázať nám, ktorý to je kúsok?
Mgr. Miloš Kopiary
- zo snímky vidíme, že modrou vyznačené žiadajú do prenájmu, žltou vyznačené žiadajú
odkúpiť do svojho vlastníctva,
Ing. Peter Andráši
- do nájmu ide zhruba 6 árov za 270 Eur, čo je v poriadku, len tržná hodnota toho pozemku,
keby sme sa bavili o 50 Eurách, je niekde 25 alebo 26 tisíc, čiže to je 100 ročný prenájom
bez inflácie; len to dávam do pozornosti; čiže ak si to chcú odkúpiť, lebo to je celé
zastavané, je dosť neľudské niekomu dávať niečo búrať, čiže osobne si myslím, že v blízkej
(nie veľmi vzdialenej budúcnosti) by si to mali podľa mňa odkupovať za určite nie nejakú
príliš nízku cenu, lebo to je pozemok, čo si myslím, že je využiteľný a preto to dávam do
pozornosti, že takto to nejak vychádza; keď som použil tých 50 eur, to vychádza na
100 ročný prenájom,
Mgr. Miloš Kopiary
- ono v tej časti, ktorú žiadajú do prenájmu, tadiaľ prechádzajú vecné bremená inžinierskych
sietí, verejných rozvodov,
Ing. Peter Andráši
- to je v poriadku, my to vieme, to je tam popísané a presne preto som použil tú cenu, že
musia niečo strpieť; ale využíva sa ten pozemok veselo, takže on nie je nejako zarastený,
alebo že by tam bola jedna vŕtaná studňa a nič iné; len to som chcel, nemyslím si, že na
začiatok by nebol dobrý krok im to neprenajať, koniec koncov je to nejaký príjem, aj keď
drobný a zanedbateľný oproti tomu, čo sa za to dá dostať, ale treba rozhodne s tými ľuďmi
pracovať; netušili možno, ako nám to bolo prezentované, ale v každom prípade je to kus
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pôdy, na ktorý by sa supy vrhli,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v majetkovoprávnom
vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí
funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa
8. septembra 2021,
C. schvaľuje
nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajúcich sa na križovatke ulíc Jazerná
a Pažitná v Šali, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 – parcela registra CKN číslo 988,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2 v celosti, novovytvorená parcela registra
CKN číslo 987, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2 v celosti a novovytvorená
parcela registra CKN číslo 1003/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 v celosti,
v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, zo dňa 19. 08. 2021, vyhotoviteľ Geo Advice,
s.r.o., Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu
Šaľa dňa 30.08.2021 pod číslom G1-420/2021, pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku
Rosypalovú, bytom Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, v cene 0,50 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej
výmere 551 m2 v celkovej cene 275,50 EUR/rok, na dobu neurčitú.
Prezentácia: 21
Za:
18
Proti:
2
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Sala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom
pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 4/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko komisie výstavby a dopravy, ktorá neodporučila
schváliť tento materiál a stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča stiahnuť materiál
z rokovania.
Ďalej doplnil, že ako príloha bola prvotná žiadosť investora, ktorú v priebehu času menil
z dôvodu prerábania projektov na základe vyjadrenia dotknutých orgánov, čiže návrh na
uznesenie je pripravený tak, ako aj bola posledná žiadosť a posledný odpripomienkovaný
projekt.
Róbert Tölgyesi
- do diskusie sa prihlásil aj občan mesta Šaľa p. Jozef Baláž, dal by som mu prednosť; o tomto
vystúpení musím dať hlasovať poslancom o súhlase,
18

Hlasovanie o vystúpení občana:
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ schválilo vystúpenie p. Jozefa Baláža.
Jozef Baláž
‐ som predsedom SVB Kukučínova 532 a zastupujem obyvateľov 36 bytových jednotiek,
ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti uvažovanej budúcej novostavby na Dolnej ulici
v priestoroch bývalého Kazačku,
‐ z návrhu uznesenia materiálu MsZ č. D 4/4/2021 sme sa dozvedeli o úmysle investora
o prenájom plochy medzi uvažovaným novopostaveným bytovým domom a našim
bytovým domom,
‐ na tejto ploche sa nachádza obľúbené detské ihrisko s pieskoviskom, ktoré v hojnom počte
navštevujú mladé rodiny s deťmi; táto plocha je zatrávnená a rastie na nej 15-20 vzrastlých
asi 30-35 ročných stromov, ktoré vytvárajú blahodarný tieň v letných horúčavách,
‐ zámerom investora je na tejto ploche vybudovať parkovaciu plochu pre novopostavený
bytový dom s podmienkou premiestnenia detského ihriska do iných priestorov; obyvatelia
nášho bytového domu Kukučínova 532 nesúhlasia s navrhovaným riešením z dôvodu
rušenia a likvidáciou zelene a vznikajúcimi exhalátmi z parkujúcich áut priamo pod oknami
nášho bytového domu, tým aj zníženou kvalitou bývania v tejto lokalite; vybudovaním
betónovej plochy sa výrazne zmenia podmienky nášho bývania k horšiemu; všetky byty
nášho domu majú spálne orientované práve k uvažovanému budúcemu parkovisku; náš
bytový dom je z druhej strany obkolesený vysoko frekventovanou spojovacou cestou z ulíc
Budovateľská a Kukučínova, čím by sme sa ocitli akoby v strede cesty, z jednej strany je
ešte cesta na Vlčany,
‐ okrem toho sa v blízkosti nášho domu nachádza kotolňa, ktorá na výrobu tepla využíva
spaľovanie drevo štiepku a slamu; z jej komínov často unikajú exhaláty a hustý čierny dym,
ktorý taktiež znečisťuje naše životné prostredie; vybudovaním parkoviska v blízkosti nášho
bytového domu by bolo iba čerešničkou na torte pre obyvateľov nášho bytového domu,
‐ celosvetovým trendom je snaha o zachovanie zelene a budovanie podzemných parkovacích
miest pre novovybudované stavby; terajšie búracie povolenie, čo je vydané na stavbu, vôbec
nenasvedčuje tomu, že by investor uvažoval s nejakými podzemnými garážami, pretože
betónová suť, ktorú drví, zatiaľ zasypáva iba stavebnú jamu; apelujeme preto na poslancov
MsZ, aby zohľadnili požiadavky obyvateľov SVB; pokiaľ máme dobré informácie, tento
problém riešila aj komisia výstavby, kde Ing. arch. Becker navrhol riešenie so zachovaním
parku a úpravou projektu na parkovanie v podzemných priestoroch a zároveň tieto
požiadavky zapracovať do príslušného VZN; sme toho názoru, že vybudovanie nových
podzemných parkovacích miest by vo väčších mestách Slovenska bolo samozrejmosťou
doby; je len na MsZ, či bude tento trend podporovať aj v našom meste a to nielen v našom
prípade, ale aj do budúcnosti pri iných investičných akciách v prospech občanov
a životného prostredia; nech sa naplní v praxi to, čo hlásame o záchrane našej planéty
a životného prostredia; obraciame sa na vás osobne s dôverou, že našej žiadosti vyhoviete;
veríme v ústretovosť investora, že zohľadní naše opodstatnené požiadavky,
Diskusia:
Peter Andráši
‐ ja sa možno vrátim aj trošku do histórie a keď spomeniem trebárs aj tie nájomné byty, už
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keď sa v podstate projektovali a stavali, kde zakaždým sa opakovala otázka, že prečo sa
nemôžu urobiť podzemné garáže, prečo nemôžu autá stáť aspoň pod skeletom, nejaké tam
stoja, samozrejme honosné parkovisko sme vybudovali ďalej, atď.; jedného dňa to treba už
rozlúsknuť aj z toho dôvodu, že tých parkovacích miest v Šali pribúdať až tak nebude, ako
tu bolo už spomenuté; je to jednak trend a jednak mnohé mestá to už majú zavedené, ako
normatív; čiže buď podzemné, pokiaľ sa podzemné nedajú, tak sa vytvorí nadzemná, ale
pod bytovkou; samozrejme v tej chvíli investor prichádza o jedno podlažie, ak chce stavať
maximum, to je logické, tomu rozumiem; treba si častokrát uvedomiť, že málo majiteľov
developerskej spoločnosti, alebo investorov býva nakoniec v tých stavbách, ktoré v podstate
stavajú za účelom zisku, na tom nie je nič zlé; preto vyzývam, aby sme sa zamysleli nad
tým, čo tu budeme povoľovať; tu kúsok, tam kúsok, hentam kúsok; takýmito salámovými
metódami všade niečo vybudované ako parkovisko (netvrdím, že parkoviská netreba), ale
presne takýmto spôsobom prídeme o zeleň, o pozemok a profitovať z toho bude ďaleko
menej ľudí, ako z toho neprofitovať bude to okolie; o tej kotolni ani nehovorím, takže naozaj
sa treba zamyslieť a aj do budúcnosti, aby sa vytvoril nejaký normatív; proste, kto tu chce
stavať, nemôže to byť bezbrehé, buď to dá pod zem, alebo to dá ako prízemie tie parkovacie
miesta; ja určite nebudem súhlasiť, aby sa zaberala zas nejaká plocha, lebo som nesúhlasil
ani inokedy,
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh
‐ ja som si ešte raz pozeral ten poslanecký návrh; ide o to, že presne ako to tu bolo spomenuté,
mali sme tento bod aj na komisii územného plánovania, výstavby a dopravy, kde sme o tom
rokovali a naozaj jediný, kto už toto spravil, že má podzemné garáže, je tá Panoráma vo
Veči, ale títo ostatní investori, naozaj to ide väčšinou týmto spôsobom, že si prenajmú okolo
pozemky, kde vlastne k tomu bytovému domu budujú tie garáže a už by sme to mali naozaj
nejakým spôsobom useknúť, zmeniť; je mi jasné, že sa nedá všetko dať do tej budovy, ale
aspoň tú snahu, či už podzemné, alebo to prvé nadzemné, už keď tam tú snahu aspoň vidíme,
aspoň ja z mojej strany určite by som potom nejako pomohol, ale nedá sa to takto, že vôbec
to nedá pod budovu, ani do budovy a preto sme na komisii navrhovali, aby sa upravilo to
VZN; máme už VZN, kde sa hovorí, neukladá to, že keď je tá možnosť, aby to riešil na
svojom pozemku; ja som ešte pred MsZ konzultoval ten návrh, ktorý som chcel dať, ale
nemal som ho dobre koncipovaný, teraz som s ním ešte pracoval, lebo stavebný zákon nám
neumožňuje prikázať, aby to mal pod zemou, v tomto momente nechcem ani prikázať, ale
mojim poslaneckým návrhom chcem , aby sa nad tým uvažovalo, aby sa našlo riešenie a aby
sa pripravil text, ktorý by sme upravili v tom VZN, aby títo investori naozaj najprv na
svojom pozemku hľadali tieto riešenia a až potom v okolí; preto podám ten poslanecký
návrh, ale trocha tak upravený, aby sa to riešenie hľadalo,
odporúča primátorovi mesta v rámci spracovania koncepcie parkovacej politiky
jednotlivých zón na základe územného generelu dopravy upraviť VZN, ktoré by riešilo aj
požiadavku budovania parkovacích státí v novostavbách formou integrovaných garáží
v objektoch do konca roka 2022;
‐ toto by bol poslanecký návrh, my sme minule schválili návrh p. Mészárosa, kde sa tá
parkovacia politika má spraviť do konca roka 2022; v rámci toho by som chcel, aby sa
premýšľalo nad týmto, aby premýšľali, ako to spraviť najprv na svojom pozemku a potom
v okolí,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
‐ tiež zdôrazním, my nemáme možnosť prikazovať niekomu niečo, čosi na vlastnom
pozemku; my môžeme odmietnuť prenajímať mestské pozemky, čiže to je bod a., teoreticky
čo môžeme robiť pre podporu, aj keď to bude len drobná podpora, môžeme z budúceho, až
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sa predpokladá, že znovu zavedie poplatok za rozvoj, takýmto investorom spraviť možno
nejakú motivačnú zľavu, ktorá samozrejme nebude v tej výške určite, ako budú náklady na
vybudovanie garáže, ale takýmto spôsobom nemôžeme prikázať, ale môžeme neprenajať,
on si už potom nejak poradí,
Ing. Jana Nitrayová
‐ ja by som chcela upozorniť, netuším ku ktorému VZN bude smerovať tento návrh, ale
dovolím si vás upozorniť na VZN č. 9/2020 Územný plán (ÚP) mesta Šaľa v znení
doplnkov a zmien č. 1-7, v záväznej časti ÚP máte presne napísané to, o čom ste sa
rozprávali a dovolím si citovať jednu z tých odrážok: „pri každej novej výstavbe a podľa
možností aj pri rekonštrukcii musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby
parkovania na vlastnom pozemku, resp. integrovaná v rámci objektu“; toto je záväzná časť
ÚP základného strategického dokumentu tohto mesta, ktorý sa premieta do VZN; v prípade,
ak chcete dopĺňať, alebo meniť toto VZN, musí prebehnúť celý proces verejného
obstarávania; v tejto chvíli je to v záväznej časti riešené, parkovanie na vlastnom pozemku
v prípade potreby a teda je tu písané: „v prípade, že nie je možné preukázateľne dodržať
túto podmienku mestom budú určené iné spôsoby a formy riešenia“, len toto som chcela
dodať,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
‐ nemôžme žiadnemu poslancovi prikázať, či dá, alebo nedá poslanecký návrh, ja len chcem
poprosiť, stiahni tento poslanecký návrh, lebo aj tak keby sme ho odhlasovali, tohto prípadu
sa to týkať nebude; radšej navrhujem, prejdime si to v kľude v komisiách, čo je možné, čo
nie; samozrejme všetci vieme, o čo ide, všetci chceme jedno, aby si investor nerobil z nás
dobrý deň a nevyužíval verejné priestranstvá ako parkovisko na úkor toho, že on bude
zarábať; moja rada je, stiahni ho, aby sme niečo nepokazili dopredu,
Róbert Tölgyesi
‐ je prichystaný aj mestský právnik s nejakou analýzou, ale dávam Ti slovo,
Ing. Róbert Andráši – faktická poznámka
‐ sťahujem svoj poslanecký návrh,
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh
‐ okrem tých dôvodov, ktoré tu odzneli, ja mám návrh na stiahnutie tohoto materiálu
z rokovania; jedna výmera je na žiadosti o prenájom pozemku, je prílohou tohto materiálu;
druhá výmera je v návrhu na uznesenie; tretia výmera je v stanovisku mestského úradu;
bez ohľadu na ostatné, čo tu bolo povedané, ale raz a navždy má žiadateľ právo, aby sa
hlasovalo o jeho návrhu, keď je tam teda ešte mestský úrad, ktorý s týmto nesúhlasí, tak to
je otázka vyrokovania, aby na zastupiteľstvo išiel návrh, ktorý je v súlade či už s upraveným
návrhom žiadateľa, alebo neviem čo,
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- navrhol stiahnuť materiál z rokovania.
Prezentácia: 21
Za:
20
Proti:
1
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.
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5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Alexeja Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa materiál číslo D 5/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení. Ďalej doplnil, že nastala chyba v písaní v návrhu na uznesenie,
je to žiadateľ Alexej Eliáš (nie Alex Eliáš).
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky parcely registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2,
parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2,
záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, sa stávajú pre mesto Šaľa
prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci
jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, parcely registra CKN číslo 403/2, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 42 m2, parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266
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 zosúladení
faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí
funkčný celok s nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve resp. podielovom
spoluvlastníctve žiadateľa vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1881 a 7731, v cene 11 EUR/m2, t. j. pri
celkovej výmere 66 m2 v celkovej cene 726,00 EUR, pre žiadateľa Alexeja Eliáša, trvale
bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30,
927 05 Šaľa - materiál číslo D 6/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh
- navrhujem zlúčenie materiálov 6, 7, 8, 9; týkajú sa vysporiadania drobných kúskov
pozemkov, ktoré majitelia dlhodobo užívajú, majú ich oplotené a vlastne je to tá bežná
činnosť, s ktorými sa mesto teraz vysporiadava, sú to 11 Eurové predaje drobných kúskov;
keď chce niekto diskutovať, tak samozrejme samostatne,
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol o materiáloch D 6 – D 9 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.
Predkladateľ predložil materiály D 7/4/2021 – D 9/4/2021:
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91
Kráľová nad Váhom - materiál číslo D 7/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8,
927 01 Šaľa - materiál číslo D 8/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú,
Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 9/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Do spoločnej diskusie k materiálom D 6/4/2021 – D 9/4/2021 sa neprihlásil žiadny z poslancov.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 6/4/2021) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste 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 Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela
registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 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 zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom
táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene
11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 20 m2 v celkovej kúpnej cene 220,00 EUR pre Štefana
Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa, do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 7/4/2021) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste 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 Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela
registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 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,
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spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto
nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene
11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 6 m2 v celkovej kúpnej cene 66,00 EUR pre MUDr. Ondreja
Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 8/4/2021) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky, parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
14 m2, a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu,
že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo
v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra
CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, a parcela registra CKN
číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené 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 prevode vlastníckeho práva v prospech súčasných nájomcov pozemkov, pričom tieto
nehnuteľnosti tvoria 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 Jaroslava
Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

25

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 9/4/2021) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste 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 Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela
registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 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 zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto
nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene
11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 62 m2 v celkovej kúpnej cene 682,00 EUR pre
Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa,
do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú,
Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 10/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo
1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom
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Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, 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 nehnuteľností na ulici Pažitnej v Šali, pozemok novovytvorená
parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti,
ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu
č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021 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 majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku
v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 38 m2
v celkovej kúpnej cene 418,00 EUR pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku
Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa - materiál
číslo D 11/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky, parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra
CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia
mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
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C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra
CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené 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 majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov
v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 18 m2
v celkovej kúpnej cene 198,00 EUR pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
12. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo D 12/4/2021
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
materiál v navrhovanom znení.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
B. schvaľuje
zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Šaľa parcela registra CKN č. 2508/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, vedenej
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste
vlastníctva č. 7266 a parcela registra CKN č. 2522/89, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 818 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v zriadení a uložení
elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav,
rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav
elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 35974672-239/2020, ktorý vyhotovila
spoločnosť MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, dňa 18. 06. 2020, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 29. 07. 2020 pod číslom
G1-288/2020, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 351,02 EUR v prospech spoločnosti
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Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36361518.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Zmluva o dodaní tovarov č. 577/2021 – mobilné dopravné ihrisko SAFECYCLING materiál číslo F 1/4/2021
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka oddelenia stratégie a komunálnych činností
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 č. 577/2021 k realizácii projektu s názvom „Bicyklujme sa
spoločne bezpečne“ (SAFECYCLING) na dodanie mobilného dopravného ihriska,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Prenosné rozkladacie
dopravné ihrisko pre cyklistov“,
b) Zmluvu o dodaní tovarov č. 577/2021 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k realizácii
projektu „Bicyklujme sa spoločne bezpečne“ (SAFECYCLING)“ s dodávateľom BIKE
EDUCATION S. C. PIOTR STRYKOWSKI, DANIEL SORDYL, Szlachecka 15,
43-300 Bielsko-Biała, Poľsko, IČ DPH: PL5472214136.
Prezentácia: 21
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
2
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
H. RÔZNE
Neboli predmetom rokovania.
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G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Júlia Ančinová
- žijem pomaly 45 rokov v Šali v štvrti Bilická, na Jánošíkovej ulici; máme tam veľký
problém; dopočuli sme sa, že sa tam mala robiť realizácia cestnej dopravnej signalizácie na
ulici Kráľovskej, resp. z ulice Agátovej na ulicu Hlbokú, vraj to bolo zamietnuté; obyvatelia
tejto štvrte s tým nie sme stotožnení, pretože nám tam vyrastajú deti, chodia do školy na
Murgašovu, chodia do škôlky; buď to robíme tak, že buď tie deti nosíme autom, keď
podrastú chodia samé; tá Kráľovská ulica je nebezpečná nielen pre deti, ale aj pre
dospelých; čo počúvam od susedov a od tých ľudí, ktorí tam žijú, sú tam aj zamestnanci
školy, chodia tade dennodenne, máte veľký problém s tým, aby vás tam auto nezrazilo; aby
tam dieťa prechádzalo cez cestu, človek sa bojí, či mi tá dcéra príde do školy a či sa vráti
zo školy, aby ju tam auto neodrazilo; x-krát som cez tú cestu prechádzala aj ja s dvomi
deťmi; prešla som tak, že v jednom pruhu mi auto zastalo, v druhom pruhu mi skoro prešlo
cez nohy; to som bola dospelá osoba s dvomi deťmi; ak by ste žili v tej štvrti, neviem, či by
ste púšťali svoje deti cez tú cestu; my vás žiadame, je tu asi 200 podpisov, chceli by sme
aby ste prehodnotili túto nerealizáciu tejto dopravnej signalizácie, pretože ak by ste tam
bývali a chodili by ste cez tú cestu nielen do školy, ale chodia tam ľudia aj z autobusov, tí
ľudia keď vyjdú z autobusu, vyjdú rovno do cesty s tým, že ich hneď môže odraziť auto;
ľudia tade chodia na klzisko, do obchodov no a potrebovali by sme tam ten semafor, ktorý
by usmerňoval tú dopravu; autá z Galanty prichádzajú v strašne veľkej rýchlosti; značenie,
ktoré tam je, prechod pre chodcov, je podľa mňa nedostatočné; ja som vodička, do Galanty
chodím dennodenne, ale zbadáte to veľmi neskoro; dobre sa spravilo, že sa ten prechod
osvetlil, dobré to je v zime, ale je to nepostačujúce; ak by tam bola tá signalizácia, ktorá by
možno trošku spomalila tú dopravu, možno by bolo dobré aj to, že dať na začiatok Šale
nejakú 30-ku, lebo tam vodiči nechodia 50-kou, ale 60 – 70; taká pikoška z minulého
týždňa, hasiči tam išli 80-kou, skoro tam zrazili chodca; to boli hasiči, takže obyčajný šofér
koľkátkou tam môže ísť, prefrčia tam jedna radosť; chceli by sme vás preto požiadať, aby
bola prehodnotená táto situácia a žiadame vás, aby sa realizácia tohto projektu odsúhlasila,
že sa to bude realizovať,
- na ďalšej križovatke, ktorá je na Štúrovej ulici, tak v podstate tam je aspoň výhoda toho, že
sú na oboch stranách prechody, tu na Kráľovskej je len na jednej strane prechod; tu na
strane, ako je Valty autoumyváreň nemajú prechod, takže možno aj to by sme požiadali,
aby aj na tej strane sa spravil prechod; tá ďalšia cesta ako je Štúrova ulica, teda výjazd zo
Šale, tam je to o niečo lepšie, lebo je to len jeden pruh v jednom smere, ale takisto je tam
problém pre deti, autá tam stoja dosť blízko ku križovatke, takže kvázi musí vojsť do tej
cesty, aby sa pozreli, či ide auto alebo nejde; aj to je tam dosť nebezpečné, tak ak sa bude
odsúhlasovať aj táto signalizácia, možno by bolo vhodné ju dať aj na túto cestu,
- možno aj to je problém, že autobus stojí na tej strane, na ktorej stojí, možno by bolo dobré,
aby stál za križovatkou, ako je Valty umyváreň a tam urobiť ten prechod, ale to už nechám
na expertov, ktorí by to doriešili,
Róbert Tölgyesi
- každopádne mestu záleží na bezpečnosti obyvateľov; čo mám informácie, myslím, že sa to
úplne nezavrhlo táto alternatíva,
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Diskusia:
Ing. Marián Krištof
- áno, bývam na tej ulici aj ja a stotožňujem sa aj so situáciou, ktorá je, dokonca musím ešte
pridať aj to, že odkedy aj iní obyvatelia s GA značkou vedia obísť semafory na križovatke,
chodia cez ulicu Švermova, tá je jednosmerná, takže nemajú v protismere žiaden problém;
troška ma mrzí, že ste ma neoslovili hneď, lebo medzi tými 200 podpismi nie som, bývam
tam a Vy sama dobre viete, že som poslancom, ale aj napriek tomu si ja túto Vašu výzvu
beriem ako poslanec a predložím to na MsZ ako poslanecký návrh, aby sa pokračovalo
v tom; tiež neviem, prečo sa tam tá signalizácia zrušila, do toho zasahuje aj polícia, takže
nie je to otázka mesta; niekoľkokrát som tam navrhol zníženie rýchlosti na Kráľovskej ulici;
je to problém, je to aj v záujme mojej rodiny, takže určite budem presadzovať túto
podpisovú akciu,
Júlia Ančinová
- ja som na Vás myslela, ale pre krátkosť času aj ja mám svoje povinnosti, jednoducho ...
(nedokončená veta),
RSDr. Peter Gomboš
- ja by som pozdvihol Vašu aktivitu, že ste sem aj dnes prišla; ani rok dozadu, čo som podával
interpeláciu práve kvôli tomuto semaforu; bolo to prijaté pozitívne, žiaľ realizácia nebola
žiadna; ja som s p. prednostkou hovoril na túto tému, p. prednostka sa zrejme vyjadrí, je
tam vysoká cenová ponuka, ale na čo máme čakať, kým tam bude nejaký smrťák?;
na Štúrovej máme policajta a je tam jeden prúd; na Kráľovskej ulici sú dva a celodenne
vysoká frekvencia motorových vozidiel, lebo ja mám o tom čo hovoriť, bývam druhý dom
práve od tejto križovatky; takže my sme sa veľakrát s týmto zapodievali a znova opakujem,
som rád, že ste sem prišli, lebo tomuto treba dať už veľkú vážnosť a musíme spoločne mesto
a zastupiteľstvo čosi tam spraviť napriek tomu, že obchvat sa zase len odďaľuje, čiže
frekvencia motorových vozidiel určite nebude menšia a proste treba na to vynaložiť
finančné prostriedky a hľadať možno lacnejšieho dodávateľa semaforov, ale určite je toto
veľmi potrebné vyriešiť tento problém; ďakujem, že ste prišli a verím, že to pomôže
k urýchleniu realizácie zabezpečenia prechodu chodcov, detí, ľudí z autobusu; len ten, kto
tam nebol možno neverí, ale verím, že každý, kto tu sedí, verí, že situácia je taká, akú ste aj
teraz Vy prezentovali; a všetci poslanci, nehovorím, že len my, čo tam bývame, ale že si to
osvojíme všetci a budeme tlačiť na to, aby sa ten semafor, je to tlačidlový semafor pre
chodcov, pomôže aj rýchlosti, lebo keď tam zasvieti červená, tak si určite všetci vodiči dajú
pozor; nehovorím o tom, že je tam reštaurácia, ktorí parkujú aj na druhej strane cesty a majú
problém prejsť; toto je veľmi potrebné pre naše mesto,
Mgr. Mária Farkašová
- tiež bývam na Kráľovskej, tak viem, aká tam je situácia; veľakrát sme to interpelovali, aj
na komisiách riešili, je tam apel na to mesto z našej strany, aj to, čo ste prišli a vyzbierali
podpisy, tomu určite prospeje a teraz je krok na tom meste, ako sa s tým vysporiada, lebo
je to jasné,
Ing. Róbert Andráši
- venovali sme sa tomu aj tento týždeň na komisii, kde p. Gomboš to predložil; máme tam aj
mestskú políciu, ktorú sme požiadali, či tam môžu stáť ako na Štúrovej, ale vraj nemajú
takú kapacitu, aby tam niekto stál; takisto aj včera na výbore mestskej časti sme o tom
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hovorili, čiže aj z tohto v zápisnici to pôjde vedeniu mesta aj referentom, že tu tento problém
je a treba ho nejako riešiť,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- keď policajti nemajú kapacity, v Poľsku sa to rieši, že rodičia tam zvyknú stáť, alebo ako
dobrovoľníci, alebo dokonca aj platení nezamestnaní; ako dočasné riešenie by to mohlo
byť; navliecť nejakému poberateľovi dávok na hodinu vestu, ráno na hodinu a potom
poobede na hodinu; verím, že to nie je úplne najšťastnejšie riešenie, ale to mi len tak
napadlo,
Róbert Tölgyesi
- ďakujem, že ste prišli, že ste predložili túto požiadavku, s ktorou sa zaoberáme a budeme
sa ňou ešte viac zaoberať a výsledkom dúfajme, že bude to, aby ste tam aj vy boli spokojní,
Júlia Ančinová
- takisto sa chcem p. poslancom poďakovať, že sú za tento náš návrh; viem, že sa to rieši
minimálne 6 rokov, je to strašne dlhá doba a ešte sa nevyriešil.
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ČASŤ IV.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Gabriela Lacková

Ing. Tomáš Mészáros

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľka:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 11. októbra 2021
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