
ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 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 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 a registrovaných 17 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nahlásil poslanec: Ing. Marián Krištof 
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa 04. 11. 2021 
- materiál číslo B 1/6/2021 
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

 
Časť III. Ukončenie 
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Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: Ing. Róbert Andráši, JUDr. Anna Torišková  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupcovia primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta  

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Peter Szalay a Mgr. Dominika Jarošová.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa 04. 11. 2021 

- materiál číslo B 1/6/2021 
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- na ostatnom mestskom zastupiteľstve bolo schválené spoločnosti MeT v súvislosti 

s čerpaním nenávratného finančného príspevku (NFP) na hlavné rozvody ručenie v podobe 
ručením majetkom; SIEA, ktorá má vo svojich podmienkach, že za dielo je potrebné ručiť 
majetkom, robí to štandardne v zmluvách, z ktorých sa poskytujú tieto prostriedky 
obchodným spoločnostiam, je toto ručenie obvykle majetkom, alebo blankozmenkou; 
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blankozmenka je štandardný nástroj v zmysle zmenkového šekového zákona, ktorý sa 
používa v obchodných vzťahoch; my sami máme podpísané blankozmenky za úvery mesta 
Šaľa; obvykle to robíme ako ručenie, lebo je to najjednoduchšie a nevyžaduje si to ďalšie 
právne akty, tzn. nevyžaduje si to zápis v katastri alebo niečo podobné; my sme odsúhlasili 
ručenie majetkom, ukázalo sa, že spoločnosť MeT majetok v takomto rozsahu nemá;  
resp. má, ale nemá ho zaevidovaný, lebo jednak nie je zaevidovaná technológia vrtu, 
v súčasnosti sa robia kroky k tomu, aby tento majetok bol objektivizovaný, tzn. robí sa 
znalecký posudok k majetku a tento majetok bude zaevidovaný vo výške, v ktorej reálne 
existuje; doteraz to nebolo zrejme treba, preto nedošlo k tomu, teraz zrazu sa ukázalo, že je 
to treba, no ale sme v situácii, kde časť peňazí, resp. časť práce je vykonaná, tým pádom 
časť peňazí zo zmluvy o NFP je vyčerpaná; mala by sa uhradiť prvá faktúra a nie je možné 
ju uhradiť, kým sa nevyrieši ručenie; keďže to ručenie, ktoré sme schválili minule, nie je 
možné urobiť, tak SIEA navrhla ručenie blankozmenkou; toto ručenie táto agentúra 
využíva, mám tu dokonca aj zmluvu z mesta Brezno, kde priamo pre mesto poskytovali 
NFP tak, že museli za to ručiť; my sme v prípade tejto budovy (podľa mojich informácií) 
neručili blankozmenkou napriek tomu, že to bolo tiež cez SIEA, v ktorej boli vtedy iné 
podmienky v tej výzve; mám tu zmluvu, v ktorej Brezno ručilo blankozmenkou už 
v pôvodnej zmluve; čiže predkladám návrh na vydanie súhlasu na podpis blankozmenky; 
jej vystaviteľom má byť MeT Šaľa, spol. s r.o. a túto zmenku má avalovať Valné 
zhromaždenie v mojom zastúpení; toto je situácia, ktorá síce úplne nie je ošetrená 
v spoločenskej zmluve a nie sú určené presné podmienky, kedy rozhoduje zastupiteľstvo 
a kedy Valné zhromaždenie, ale myslím si, že je slušné a korektné prísť sem, povedať to, 
získať súhlas a vyhneme sa všetkým budúcim potiažam; s tým, že momentálne plán, ktorý 
máme, je taký, že bude vystavená blankozmenka, ktorú vystavuje SIEA; táto blankozmenka 
bude podpísaná, a v čase, keď sa zaeviduje majetok, čo predpokladáme do nejakých 4 – 5 
mesiacov, toto ručenie bude zmenené normálne na ručenie majetkom, ktoré nič nemení na 
podstate, neočakávame žiadne potiaže z projektu, napriek tomu sme sa dohodli tak, že až 
tie dôvody pominú a bude dostatok majetku v tejto spoločnosti, tak urobíme štandardné 
ručenie majetkom; preto predkladám uznesenie na zmenu a je to uznesenie F 7/5/2021  
s tým, že mestské zastupiteľstvo prerokovalo a udeľuje súhlas so zriadením záložného práva 
tak, ako to bolo schválené a dopĺňa sa bod 2.; text dnešného uznesenia je teda, že  
po A. prerokovalo návrh na zmenu uznesenia a po B. schvaľuje zmenu uznesenia mestského 
zastupiteľstva zo dňa 04. 11. 2021 tak, že pôvodný text v časti B. udeľuje súhlas sa označuje 
bodom 1 a dopĺňa sa bod 2 v nasledovnom znení:  
2. so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky Slovenská inovačná a energetická 
agentúra, so sídlom: Bajkalská 27, zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zo dňa 19. 02. 2021 poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom: Kvetná  4, 
927 01 Šaľa, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky;  
sú to dva úkony, jedno je ručenie blankozmenkou, druhé je vystavenie blankozmenky; 
vystaviteľom blankozmenky napriek tomu, že nám ju pošle SIEA, bude ten, kto sa pod ňu 
podpíše, teda konatelia spoločnosti; ja mám ako Valné zhromaždenie túto zmenku avalovať; 
toto je taká predstava o tom, čo vyrieši hneď teraz problém; za niekoľko mesiacov 
predpokladám nastane situácia, že to ručenie sa zmení,    

 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh  
- ja by som bol rád, možno by som to dal ako poslanecký návrh, aby v tom bode B., kde 

schvaľujeme, bol striktne pomenovaný vystavovateľ blankozmenky a prijímateľ 
blankozmenky; to si myslím, že by tam mohlo byť; predpokladám, že v dobrých 
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spoločnostiach by sme sa možno mohli dostať k takýmto veciam, tu som to ale nikde 
nevidel, ja sám som ešte žiadnu nepodpisoval, ale v každom prípade by bolo dobré, keby 
nejakým dodatkom bola dohoda o vyplňovacom práve, ktorá by striktne určila presnosť 
čo, koľko, začo a kedy,  

 
Ing. Tibor Baran   
- my sme sa s p. Andrášim na túto tému stretli, nejako sme si nesadli v názoroch a ja mám za 

to, že ručenie je štandardná záležitosť; či je to ručenie majetkom, či je to banková záruka, 
či je to nejaká blankozmenka, ako je to v návrhu; prebrali sme aj prípad, čo by bolo, keby 
bolo, keby sa niečo totálne pokazilo, jedno, druhé, alebo tretie ručenie, v každom prípade 
by sa dotklo majetku MeT-ky; ja pevne verím, že takáto situácia nenastane; druhá vec je 
taká, že keď si toto agentúra vyžaduje, je to v ich interných predpisoch a chceme nejaké 
peniaze získať, nemáme inú šancu, než sa procedúre, ktorá je v agentúre schválená, než toto 
akceptovať; v každom prípade, táto suma, že dnes sa vystaví suma na 1,6 ale je tu druhá 
v nejakých tranžách, toto bude uvoľňované, ja som presvedčený, že nebude žiadny problém, 
veľmi rýchlo toto zanikne; je druhá vec, či po nejakom prehodnotení majetku môže ručenie 
blankozmenky prejsť aj na ručenie prípadným majetkom; ja v každom prípade za toto 
zahlasujem, lebo nepovažujem to za nič mimoriadne,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva životného prostredia, oni nefungujú ako 

samostatná inštitúcia sami pre seba; oni sú implementačnou agentúrou Ministerstva 
životného prostredia a majú štandardne určené zmluvy aj s ručením, čiže oni vystavia 
blankozmenku, na ktorú majú formulár; ja som si pozrel blankozmenku, ktorú  dávali mestu 
Brezno a vychádza zo zákona č. 191 z roku 1950, to je zmenkový a šekový zákon, ktorý 
hovorí, čo je zmenka a aké má podstatné náležitosti, čiže tam niet o čom; čo sa týka výšky 
toho, za čo ručíme, to je stanovené výškou schváleného NFP; v uznesení to je, pretože už 
v majetku sme mali ručiť za 1 601 189,77 Eur, čiže táto výška bude napísaná aj 
na blankozmenke v prípade, že to raz vypísané bude, lebo blankozmenka je o tom, že sa 
suma nevypisuje s vedomím oboch účastníkov tohto vzťahu; toľko som chcel, že tam 
nebude žiadna suma, preto sa to volá blankozmenka; kto komu je jasné z uznesenia, pretože 
mesto Šaľa súhlasí so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky SIEA a v opačnom 
poskytnutá MeT Šaľa, čiže tento vzťah je medzi MET a SIEA,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- tiež si myslím, že všetko prebehne v poriadku, ja som ani nenamietal, či to bude tak alebo 

onak a potom sa bude ručiť, dokonca neviem, odkedy sa nám sem priplietlo tých milión 
šesťsto, mne išlo len o to, aby tam v tom bode bolo striktne, kto je vystavovateľ a kto je 
prijímateľ pomenovaný, nič viac, nič menej,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- časť z toho, čo som chcel povedať, povedal môj predrečník p. Baran a ja by som k tomu len 

na doplnenie si dovolil povedať, že je to vážna záležitosť, ale veľmi dôležité aj pre mesto 
a pre občanov tohto mesta je, že sa deje tá akcia modernizácie rozvodu tepla, na ktorú dlho 
trvalo, než sa podarilo získať ten nenávratný príspevok a mali by sme spraviť všetko, čo je 
v medziach zákona, aby sme ošetrili tie formálne náležitosti, na základe ktorých sa tie 
prostriedky uvoľnia pre čerpanie a dodávateľ bude môcť vyplatiť svojich subdodávateľov,  
zamestnancov a hlavne nebude ohrozený termín realizácie tejto akcie; zmenka, ako tu už 
bolo povedané, je štandardný nástroj, všetky prípadné riziká je možné ošetriť právne; ak sa 
p. Andráši nestretol s týmto nástrojom, to je mi ľúto, ja som sa s ním stretol nie raz 
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a povedať nie, alebo hľadať nejaké dôvody, pre ktoré by sa tento formálny akt nemal udiať 
a neodsúhlasiť navrhované uznesenie bez návrhu ako ďalej je trošku nezodpovedné; je to 
aj určitý prejav nedôvery voči konateľom spoločnosti MeT a primátorovi, že sú asi 
nesvojprávni a negramotní; ja určite podporím tento návrh uznesenia a dovolím si tiež dať 
poslanecký návrh, ktorý by mohol doplniť návrh uznesenia v znení:  
doplniť bod C. súhlasí 
1. s tým, aby konatelia spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Ing. Roman Kondys  

a Ing. Peter Jaroš podpísali zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú 
blankozmenku podľa zmluvy o poskytnutí NFP a po  

2. s tým, aby primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický avaloval blankozmenku ako Valné 
zhromaždenie MeT Šaľa, spol. s r.o., 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- Štefan mne príde už pomaly zábavné, ako sa snažíš podsúvať to, čo si ty myslíš, že ja 

tvrdím; nikto netvrdí, že neprijať, nepodpísať tú blankozmenku; ja viem, čo to je za nástroj 
a viem, že môže byť aj nebezpečný a práve preto nič iné tam nebolo, len striktne tam 
napísať, kto je vystavovateľ, kto je prijímateľ, to je celé; myslím si, že tvrdiť o konateľoch, 
že sú, neviem to citovať presne, ale ja som to určite nebol,    

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka    
- len na margo toho, ja som len konštatoval, to, čo si naznačil, lebo všetky tie informácie,  

kto bude vystavovať a voči komu, sú uvedené v tom materiáli, aj v návrhu uznesenia 
a z toho zmenkového práva vyplýva a keďže sa jedná o MeT, že ju musia podpísať 
konatelia, a osobne si myslím, že ten tvoj návrh bol niečo ako prezervatív na sviečku,   

 
Róbert Tölgyesi 
- poprosím zopakovať návrh p. Andráši,  
 
Ing. Peter Andráši  
- vystavovateľom je MeT a prijímateľom je SIEA, nič iné som tam nechcel,  
 
Róbert Tölgyesi 
- dávam hlasovať o tomto návrhu,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- navrhol, aby bolo v uznesení uvedené, že vystavovateľom blankozmenky je MeT Šaľa, 

spol. s r.o.  a prijímateľom je SIEA.  
Prezentácia: 16 
Za:  11 
Proti:    2 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický    
- tento poslanecký návrh ničomu nebráni, je to tu striktne uvedené v tom uznesení, môžeme 

to vypísať, že udeľuje súhlas, sa označuje bodom jedna a v bode dva sa „so zabezpečením 
prípadnej budúcej pohľadávky ..a vystavenie vlastnej blankozmenky“ končí toto uznesenie, 
dopíšeme tam, že vystaviteľom blankozmenky je MeT spol. s r.o. a blankozmenka je 
vystavená v prospech SIEA, túto vetu tam nemáme problém doplniť,  
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Róbert Tölgyesi 
- dávam hlasovať o druhom poslaneckom návrhu,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- navrhol  doplniť uznesenie o časť C. súhlasí:  

1. s tým, aby konatelia spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Ing. Roman Kondys  
a Ing. Peter Jaroš podpísali zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú 
blankozmenku podľa zmluvy o poskytnutí NFP, 

2. s tým, aby primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický avaloval blankozmenku ako  
Valné zhromaždenie MeT Šaľa, spol. s r.o. 

Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
 návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa  

04. 11. 2021, 
B. schvaľuje  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa 04. 11. 2021 
tak, že pôvodný text v časti B. udeľuje súhlas sa označuje bodom 1 a dopĺňa sa bod 2 
v nasledovnom znení:  
2. so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky Slovenská inovačná a energetická 

agentúra, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 zo Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC451-2019-50/Y421 zo 
dňa 19. 02. 2021 poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom: Kvetná  4, 927 01  
Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky; 
vystaviteľ blankozmenky: MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 
34 115 161; blankozmenka vystavená v prospech: Slovenská inovačná a energetická 
agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00 002 801, 

C. súhlasí  
1. s tým, aby konatelia spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Ing. Roman Kondys  

a Ing. Peter Jaroš podpísali zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú 
blankozmenku podľa zmluvy o poskytnutí NFP, 

2. s tým, aby primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický avaloval blankozmenku ako  
Valné zhromaždenie MeT Šaľa, spol. s r.o. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Mgr. Jozef Belický   
- p. Ing. Kondys poprosím Ťa, aby ste s p. Ing. Jarošom do konca týždňa vykonali opatrenia 

tak, aby sme mohli zrealizovať uznesenie.  
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ČASŤ III. 
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 2021.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Peter Szalay 
 
 
 
 
Mgr. Dominika Jarošová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 30. novembra 2021   
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