
ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 2. februára 2023 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ KOMISIE,  
URČENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

A ZAPISOVATELIEK 
 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Róbert Tölgyesi, zástupca 
primátora mesta, v súlade s § 12 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;  
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. dňa 27. septembra 2012 a nadobudli 
účinnosť dňa 1. októbra 2012; Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2022 – IV.  
dňa 24. marca 2022 a nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2022. 
 
Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, skonštatoval, že pri otvorení 1. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Šali je prítomných a registrovaných 20 poslancov, čím je mestské 
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nenahlásil žiadny z poslancov. 
Neskorší príchod nahlásila poslankyňa: Mgr. Dominika Jarošová 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Róbert Tölgyesi 
navrhol stiahnuť z programu rokovania z časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, 
zmeny uznesení:  
- materiál číslo B 1/1/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, 
spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- taktiež by som mal dva návrhy na doplnenie programu mestského zastupiteľstva, 
- po prvé navrhujem doplniť program zasadnutia do časti C. o bod „Určenie platu primátora“; 

opätovne by som chcel prerokovať alebo teda navrhujem prerokovať tento návrh  
z viacerých dôvodov, ktoré by sme teda prediskutovali, ak mestské zastupiteľstvo schváli 
tento bod programu; predovšetkým je to z dôvodu zosúladenia so zákonom,  
z dôvodu vyvodenia určitej zodpovednosti aj za pokutu, ktorú mesto dostalo, takže, práve 
myslím si, že by sme mali prerokovať ten súčasný plat primátora, 

- druhý návrh na doplnenie programu je, navrhujem doplniť program zasadnutia do  
časti A. o bod programu „návrh uznesenia, ktorým je Dozorná rada spoločnosti MeT Šaľa  
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v súčinnosti s mestskou kontrolórkou požiadaná o vypracovanie písomnej správy  
k udeľovaniu pôžičiek konateľmi tejto spoločnosti zamestnancom v rokoch 2019 – 2022; 
na poslednom mestskom zastupiteľstve sme sa dozvedeli teda, že spoločnosť MeT poskytla 
niektorému zo svojich zamestnancov pôžičku a chcel by som navrhnúť, aby bola uložená 
povinnosť Dozornej rade skontrolovať zákonnosť, transparentnosť, dôvodnosť takýchto 
právnych úkonov,  

- písomné návrhy na doplnenie programu predloží kolegyňa, ďakujem, 
 
Róbert Tölgyesi 
- ďakujem aj ja, takže máme to písomne, áno ? 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- áno,  
 
Róbert Tölgyesi 
- aj bod ... 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- obidva,  

 
Róbert Tölgyesi 
- ďakujem, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- predložím už aj uznesenie alebo ešte nie? 
 
Róbert Tölgyesi 
- zatiaľ len návrhy, zmena programu, 
 
Hlasovanie o zmene programu rokovania: 
- stiahnuť z programu rokovania z časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, 

zmeny uznesení materiál číslo B 1/1/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za 
sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 5/2021 

Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Zmena programu zasadnutia bola schválená. 
 
- doplniť do programu rokovania do časti C. Hospodárenie mesta bod C 2/1/2023 – Určenie 

platu primátora mesta 
Prezentácia: 20 
Za:    6 
Proti:  13 
Zdržal sa:   1 
Zmena programu zasadnutia nebola schválená. 
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- doplniť do programu rokovania do časti A. Informačné materiály a správy – Návrh na 
uznesenie, ktorým je Dozorná rada spoločnosti MeT Šaľa v súčinnosti s mestskou 
kontrolórkou požiadaná o vypracovanie písomnej správy k udeľovaniu pôžičiek konateľmi 
tejto spoločnosti zamestnancom v rokoch 2019 – 2022; zopakoval názov „Návrh na 
vykonanie správy pre Dozornú radu spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. v súčinnosti  
s mestskou kontrolórkou požiadaná o vypracovanie písomnej správy“  

Prezentácia: 19 
Za:  14 
Proti:    2 
Zdržal sa:   3 
Hlasovanie bolo zrušené (námietka z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia poslanca). 

 
Skúšobné hlasovanie 
Prezentácia: 19  
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   5 
 
Opakované hlasovanie o doplnení do programu rokovania do časti A. Informačné materiály 
a správy   
Prezentácia: 20 
Za:  15 
Proti:    2 
Zdržal sa:   3 
Zmena programu zasadnutia bola schválená. 
 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta (bez stiahnutého materiálu B 1/1/2023): 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený. 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, 

overovateľov zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
 
Časť III. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/1/2023 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka  
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2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022 - materiál číslo 
A 2/1/2023 
predkladá Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/1/2023 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

4. Návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 - bod číslo A 4/1/2023 
predkladá Mgr. Róbert Čibrik, poslanec MsZ 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo 
dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa - materiál číslo  
B 2/1/2023 
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023 - materiál číslo C 1/1/2023 

predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka VO 
 
D. Majetkové záležitosti 

1. ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda – žiadosť o nájom 
pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2023 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo  
D 2/1/2023 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo 
vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno-prevádzkový objekt  
– rozšírenie distribučných rozvodov“ - materiál číslo D 3/1/2023 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

4. Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
– výpoveď z nájomnej zmluvy - materiál číslo D 4/1/2023 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

1. Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, 
školských zariadení a mestskej školskej rady - materiál číslo E 1/1/2023 
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ 

2. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva - materiál číslo E 2/1/2023 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS  

 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva o dodaní tovarov č.852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-technického 
vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“ - materiál číslo F 1/1/2023 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF 
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2. Zmluva o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Výstavba 
detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské inkluzívne 
ihrisko RODINKA v Šali“ - materiál číslo F 2/1/2023 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF 
 

G. Vystúpenia verejnosti 
o 16.00 hod. 
 

H. Rôzne 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva 
návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
členovia: Ing. Slavomír Kališ a Ing. Gabriela Lacková 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva 
návrh na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: JUDr. Anna Torišková 
členovia: Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Dominika Jarošová 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú 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. Peter Jaroš a Peter Szalay. 
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Hlasovanie: 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Andrea Súdorová.  
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert 
Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav 
Kollár, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková. 
 
Ústne interpelácie predniesli poslanci: 
 
Mgr. Monika Budaiová 
- ako už všetci dobre vieme, pred dvoma týždňami sa na ulici Vlčanská stala vážna dopravná 

nehoda, hlavne vo večerných hodinách, na danom priechode pri Letnej ulici, to za pol roka 
bola už druhá nehoda takáto vážna; pri tej predošlej utrpela staršia pani taktiež vážne 
zranenia a pritom to mala domov už len 20 metrov; oslovili ma obyvatelia danej lokality, 
že či by nebolo správne alebo či by sme im nepomohli v tom, že by mali na danom priechode 
zabezpečenú zvýšenú bezpečnosť a to buď svetelnou signalizáciou, takou podobnou ako je 
na Veči na Nitrianskej alebo teda ešte možnosť nejakú svetelnú signalizáciu so senzorom, 
ktorá by vlastne bola vysvietená len v tej dobe, kedy niekto stojí na priechode; tak boli by 
sme radi keby sa tento problém dokázal doriešiť,  

 
Róbert Tölgyesi 
- tejto problematike sa teraz dosť intenzívne venujeme, takže o výsledku Ti dáme vedieť 

potom, 
 
Mgr. Miloslav Kollár 
- chcel by som si len overiť alebo získať informáciu, lebo sa ku mne dostalo, že kvôli 

procesnej chybe došlo k zrušeniu verejného obstarávania na obnovu Lesoparku 
medzihrádzového priestoru, tak len by som chcel vedieť, či je táto informácia pravdivá 
alebo nepravdivá, 

 
Róbert Tölgyesi 
- stačí písomne alebo odpovedať ? 
 
Mgr. Miloslav Kollár 
- písomne stačí, 
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Ing. Tomáš Mészáros 
- ja by som chcel nadviazať na moju predrečníčku, takisto ma veľa občanov oslovilo kvôli 

spomínaným dvom nehodám, ktoré sa stali nedávno, v podstate veľmi krátkom čase  
a takisto interpelovať opätovne na osadenie tých stĺpikov pred Základnou školou Hronského 
na Krátkej ulici, verím tomu alebo dúfam, že nebudeme svedkami niečoho takého, ako dieťa 
vyletí s polročným vysvedčením v ruke a nedajbože sa alebo stane niečo podobné ako sa 
stalo na spomínaných prechodoch, 

- organizačná interpelácia ku klzisku, oslovilo ma zopár rodičov, najmä mamičiek teda, 
chodia sa korčuľovať s deťmi, chodia aj celé rodiny, v nedeľu máme tam vyhradený čas od 
12-tej do 14-tej, spomínané hokejky, že aby sa deti učili s hokejkou, avšak v podstate od tej 
14-tej do 15-tej je úprava ľadu a v tomto spomínanom úseku od tej 12-tej do 14-tej tam boli 
2 až 3 deti s hokejkami a na tú 15-tu tam čakalo 250 ľudí, tak či by bolo možné operatívne 
toto obdobie alebo tých 12 do 14 nejako upravovať, možno 12 až 13, samozrejme nie som 
proti, aby sa deti učili aj s hokejkami, ale pomer dve hodiny pre dve deti a potom následne 
samotné to obdobie pre 250 korčuliarov, si myslím, že mohlo by sa to nejako upraviť,  

 
Róbert Tölgyesi 
- k tomuto Ti odpovieme písomne,  
 
Ing. Peter Andráši 
- keď som pred dvomi mesiacmi s jemnou iróniou sa pýtal na ten kontajner, čo je na Krátkej, 

s tým azbestom, tak som teda naozaj dúfal, že s tým niekto niečo bude robiť, evidentne je 
to každému ukradnuté, tak mám nejaké otázky, teda neviem, či sa nenašiel niekto za osem 
tisíc, čo to nevyhral ešte v súťaži, alebo fakt to každý má v kýbli, pomaly sa to ináč rozbije, 
už sa o to snažia, takže rád by som vedel, prečo sa tak deje, prečo to ešte nie je odpratané, 
kto je za to zodpovedný a po druhé by som chcel vedieť, či platíme denný nájom za ten 
kontajner, lebo to je zvykom u takýchto firiem a kto to potom zaplatí, a tieto výhovorky by 
som teda rád písomne obdržal, 

- firma, ktorá bude zhotovovať ten predstaničný priestor, tak by som bol rád keby som dostal 
trebárs buď mailom alebo nejaké linky na ich stavebné úspechy, čo doteraz zhotovili atď. 
atď.; ale ja by som to možno doplnil ešte o jednu vec, len tie, kde sa potom nesúdia 
s objednávateľom; čiže tam, kde sa súdia, tie ma nezaujímajú, ale kde sa nesúdia; tiež 
písomne, 

 
Róbert Tölgyesi  
- naspäť k tomu kontajneru, čo ja mám informácie, nejaké veci Ti viem odpovedať; viem, že 

tam prebieha vyšetrovanie, ešte vyšetrovateľka neuzatvorila vyšetrovanie a spolu  
s okresným úradom životného prostredia riešime tento kontajner, pretože oni to majú na 
starosti, 

 
Ing. Peter Andráši 
- to vieme, že to oni majú na starosti, preto som tak trochu zo sarkazmom sa pýtal, či niekto 

z mesta nepozná niekoho na okresnom; pokiaľ ja viem, tak neviem teda, čo robí pani 
vyšetrovateľka, ale ja som priamo rozprával s tým vyšetrovateľom z ekologickej kriminálky 
alebo jak sa to nazýva, ktorí to už dávno uzavreli, nenašli, nepoznajú, nevedia, lebo my sme 
im na to, sa zas len opakujem, dodávali všetky možné záznamy, ktoré teda dostali, z toho 
nič nevyšlo a druhá vec, netuším teda, keď už to majú zabezpečené, dôkazy, na čo to tam 
ešte trčí, hej, to sú také, hovorím preto tie výhovorky by som rád písomne, 
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Róbert Tölgyesi  
- jasné mi to je, ale ešte sme, kebyže dostaneme nejaké vyrozumenie z polície, rieši sa to 

okamžite,  
- na ostatné dostaneš písomnú odpoveď, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- chcel by som sa znova vrátiť k platu primátora a chcel by som požiadať hlavnú kontrolórku 

mesta o písomné vyjadrenie k zákonnosti vyplácania zvýšeného platu primátora v Šali po 
znovuzvolení v roku 2022 bez rozhodnutia uznesenia mestského zastupiteľstva; podľa 
viacerých právnych názorov o prípadnom navýšení platu primátora po znovuzvolení musí 
opätovne rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, v opačnom prípade má primátor nárok len na 
základný plat stanovený zákonom; chcel by som preto požiadať hlavnú kontrolórku  
o písomné stanovisko k zákonnosti tohto postupu, keďže podľa zákona o obecnom zriadení 
hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť hospodárenia obcí a miest a má teda aj poradný hlas; 
chcel by som predovšetkým vedieť, či existuje nejaká právna analýza, či existuje nejaký 
judikát, resp. usmernenie, ktoré podporujú názor o zákonnosti postupu, ktoré zvolilo mesto 
Šaľa, 

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – faktická poznámka 
- ja by som rada v tejto diskusii možno definitívne raz a navždy aj na záznam ozrejmila 

situáciu s platom pána primátora; nové zastupiteľstvo, teda to, ktoré tu teraz sedí, 
nerozhodovalo o navýšení platu pána primátora v tomto volebnom období, kedy bol 
mimochodom tretíkrát úspešne zvolený za primátora mesta; plat, ktorý v súčasnosti je 
primátorovi priznaný, je plat, ktorý mu schválilo zastupiteľstvo v predošlom volebnom 
období, takže dezinformácie o tom, že sme navýšili v tomto volebnom období týmto 
zastupiteľstvom plat primátorovi sú zavádzajúce a klamlivé, 

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- vzhľadom na to, že ten kontajner je tam stále, jak tu kolega Peťo Andráši spomenul, ja by 

som to doplnil o tú pasáž, že bolo by dobré v krátkej teda budúcnosti prijať opatrenia, aby 
sa takéto niečo nám nestávalo a potom ešte ďalší polrok tam bude nejaký kontajner; 
chvalabohu je to prvýkrát, viem, o čom hovorím, som predseda alebo bol som predseda 
komisie životného prostredia, kde sme pravidelne robili kontroly, teda na jarné a jesenné 
upratovanie, aj s tými rôznymi mnohými pripomienkami, kde sa dokonca, poviem otvorene, 
že navyšujú platby za komunálny odpad nášho mesta, vzhľadom na to, že sú nestrážené  
a mnohí obyvatelia z okolitých obcí nám potom zaplňujú tieto kontajnery aj podobným 
materiálom ako momentálne sa rieši,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja len zopakujem, ja som toto, už neviem, možno už pár rokov to je, hovoril, že prečo je, 

aký problém je dať mestským policajtom v ten deň alebo v tie dva dni nejakú odmenu za 
mimoriadnu službu, kde budú stáť, či sedieť v tom aute, kde je postavený kontajner  
a raz dva by sa to vyriešilo; je to len otázka možno peňazí, pretože nemyslím si, že by tam 
boli ako ťažko demotivovaní, že musia tam byť alebo stáť a po šiestich hodinách sa 
vymeniť; toto už taký návrh bol a určite je to lacnejšie ako toto, čo dokola furt riešime, 

 
JUDr. Anna Torišková 
- chcela by som sa spýtať na ten SMART projekt, ktorý sme tu mali, vyšiel v novinách článok 

a tento článok je platený, čiže občania to síce postrehli, ale nevedia si to prečítať pokiaľ si 
to nezaplatia, tak by som sa len chcela spýtať, či by mesto mohlo poskytnúť nejaké bližšie 
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informácie (trebárs aj na svojej stránke) pre občanov, ide hlavne o ten kamerový systém  
s rozpoznávaním tváre, je im to nejasné, radi by vedeli o tom viac, 

 
Róbert Tölgyesi  
- stačí Ti písomná odpoveď ? 
 
JUDr. Anna Torišková 
- stačí. 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/1/2023  
Predložila Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali,  
B. berie na vedomie 

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022 - materiál 

číslo A 2/1/2023  
Predložila Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 

 
Ing. Ingrid Kántorová 
- ja by som sa chcela opýtať, že všimla som si v rámci tohoto materiálu A 2, že je tam 

relatívne vysoký počet porušení zákona o slobodnom prístupe k informáciám a chcela by 
som sa opýtať, že čo to podľa Vás spôsobuje, že tak veľakrát tieto mestské zariadenia 
porušujú tento zákon, že veľa tých nálezov je vlastne v súvislosti s porušením zákona  
o slobodnom prístupe k informáciám, 
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Ing. Martina Bartošovičová    
- každá jedna správa, ktorá alebo každá jedna kontrola bola predkladaná podrobne do 

každého jedného najbližšieho zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva v Šali; v týchto 
jednotlivých správach podrobne rozpisujeme v celom texte, že v čom je to a čo spôsobilo 
to, že tento zákon je pravidelne porušovaný; ono to porušenie nie je vždy takým porušením, 
my to v podstate, ten paragraf a zákon, musíme definovať, čo konkrétne tam bolo, ale 
poväčšine, ako aj to pri rozpočtových organizáciách nastáva väčšinou tá istá chyba, kedy  
v podstate my to iným spôsobom nevieme ako napísať ako kontrolné zistenie, čo si oni 
dokážu odstrániť v priebehu nejakého obdobia, nie vždy v tom danom momente, ak by si 
to odstránili v tom danom momente, tak to kontrolným zistením nie je a je to v tom, že ten 
systém, čo nám pani riaditeľky, vlastne štatutárky vysvetľujú alebo štatutári, že do toho 
systému im nenatiahne možno všetky údaje, ako ono zverejnené objednávky sú, faktúry sú 
zverejnené, niekedy možno prešvihnú lehotu, čo znamená, že nestáva sa tak často ako pri 
zmluvách, zmluvy sú väčšinou zverejnené zákonne, v zákonom stanovenej lehote, pretože 
tam sú tie porušenia omnoho závažnejšie; stáva sa to pri objednávkach a faktúrach, že 
prešvihnú ten čas, tú tridsaťdňovú lehotu alebo jednoducho v popise objednaného plnenia 
nemajú napísané konkrétne, čo objednávali, ale pritom, ak by sme to spárovali s faktúrou, 
tak na faktúre to napísané je; poväčšine sú to opakujúce sa problémy, myslím si, že už ten 
systém a teda od kontroly ku kontrole títo štatutári komunikujú medzi sebou a keď máme 
čím ďalej tým viac kontrol, tak zisťujeme, že nie je tam toľko tých porušení závažných pri 
zverejňovaní, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- v bode 7 danej správy je „Kontrola čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácií mesta, 

Domov dôchodcov Šaľa“; ako sme si dobre všimli pri štúdiu tohto materiálu a ostatných 
subjektov, kde bola vykonaná kontrola, som napočítal charakter kontrolných zistení, kde je 
až 13 kontrolných zistení, čo všetko sa v Dome dôchodcov nedodržalo; súvisí to 
samozrejme aj s dnes stiahnutým bodom programu všeobecne záväzné nariadenie, ktorý 
sme už druhýkrát stiahli z bodu programu a môžem vám povedať, ten prvý návrh, ktorý bol 
v mesiaci december, je absolútne ten istý ako keby cez kopirák aj s aritmetickými chybami 
v danej tabuľke a som rád, že ak začnú fungovať teda jednotlivé komisie pri mestskom 
zastupiteľstve, že sa konečne podarí z toho dať niečo také do poriadku, dokopy, aby to 
súviselo s danými podmienkami, možnosťami, či už platby dôchodcov, zvyšovanie energií 
a nespočetne mnohých týchto podrobností; ja chcem len upozorniť, že verím, že to 
všeobecne záväzné nariadenie do tretice bude také, aby sme ho my zastupiteľstvo mohli 
akceptovať, to je všetko, 

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – faktická poznámka 
- pán poslanec ďakujeme za upozornenie, chyby v písaní, aj keď sa týkajú materiálu, 

neovplyvňujú výsledok, a to je, že ceny jednoducho stúpajú, každý, kto chodí do obchodu, 
vidí, že v košíku má za tie isté peniaze oveľa menej potravín ako predtým; ja obdivujem, že 
niekto má stále predstavu, že za štyri eurá na deň sa dá navariť päť jedál tak, aby boli 
kvalitné a postačujúce pre našich seniorov, ja by som toho človeka pokojne privítala  
v mojej kuchyni, aby mi to ukázal, dvere sú otvorené, ak sa niekto taký nájde, kto za  
štyri eurá mi navarí doma päť jedál kvalitných a plnohodnotných, môže prísť, 

- takže áno, je treba ten materiál upraviť kvôli týmto chybám v písaní, ale podstatné je,  
že máme dve zariadenia rovnakého typu v meste, jedno je rozpočtovou organizáciou, ktorá 
musí položkovite predkladať a v tejto súvislosti aj toto VZN-ko, druhá organizácia je 
príspevková; to neznamená, že jedlo v tejto príspevkovej organizácii sa nepohlo smerom 
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nahor, teda cena za jeho prípravu, preto je dôležité, aby išli synchrónne tieto dve zariadenia 
a aj preto je tento odklad, ktorý, ku ktorému sme dnes pristúpili,  
 

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

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022, 
B. berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/1/2023  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Róbert Andráši 
- ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, že sa darí zamestnancom tie projekty vypracovávať  

a teraz konkrétne ide o ten projekt Kpt. Jaroša obnovu ihriska, lebo naozaj nás veľmi často 
kontaktovali, aj ako poslancov, aj na výbore a bolo to jedno z tých boľavých miest  
a veľmi sa teším, že sa tam podarí to ihrisko, aj tá plocha športová, obnoviť, tak ešte raz, 
ďakujem, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- ja sa chcem opýtať k uzneseniu 3/2018, je tam uvádzané, že mestský úrad pripravuje zmeny 

v zásadách hospodárenia, bude navrhovať, aby pri predaji bola stanovená minimálna cena 
pri predaji budov aj pozemkov podľa znaleckého posudku, čiže má, je plánované 
nahradenie cenovej mapy znaleckým posudkom, som pochopil, 

- chcem sa opýtať, akým spôsobom bude mesto zabezpečovať finančné záujmy mesta pri 
tomto konkrétne, tzn., že kto bude predkladať alebo kto by mal predkladať tie znalecké 
posudky alebo ten znalecký posudok a či bude aj možnosť pre mesto nejakým spôsobom 
zasiahnuť do tohto a určiť vlastného znalca alebo či bude predkladať aj mesto nejaký 
znalecký posudok pri najmä väčších a hodnotnejších pozemkoch? 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- takto, rozprávali sme o tom samozrejme, chceme, tak ako sme uvádzali v tom plnení, že 

cenová mapa nereflektuje niekedy súčasný stav, preto sme sa rozhodli, že naozaj objektívny 
spôsob určenia ceny je znalecký posudok a samozrejme mesto, akonáhle by teda malo svoj 
pozemok, tak ide cez znalecký posudok vlastný, verejno-obchodná súťaž, to je najčistejší 
spôsob, a čo sa týka možno záujemcu, investora, tak to sme tam diskutovali, ale mám tu 
kolegu, ktorý Vám to podrobnejšie povie, lebo priznám sa, že v tejto chvíli mi táto časť 
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tohoto tak trošku unikla, a čo sa týka zmeny tých zásad, plánujeme predložiť na marcové 
zastupiteľstvo,  

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- čo sa týka, vážené mestské zastupiteľstvo, teda rád by som odpovedal, čo sa týka žiadosti  

o kúpu nehnuteľnosti, budov alebo pozemkov, všetky náklady s tým spojené vždy znáša 
žiadateľ, teda prípadné vypracovanie geometrického plánu, ako aj znaleckého posudku;  
aj v súčasnom znení zásad hospodárenia je to takto uvedené, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- (... nezrozumiteľný zvukový záznam ...), keď bude investor ... 
 
Mgr. Miloš Kopiary 
- rovnako to takto do budúcna predpokladáme, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- toto nie je celkom tá odpoveď, ale vzhľadom na to, že to bude predložené na marcovom 

zastupiteľstve, tak myslím si, že ešte sa zastavím, resp. tak to budeme pripomienkovať vtedy 
alebo resp. sa pýtať vtedy, 

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- áno, určite, to už budú aj komisie zastupiteľstvom ustanovené, aby to prešlo,  

(... nezrozumiteľný zvukový záznam ...), 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- tým pádom nemusíme ísť do úplných podrobností, ďakujem za odpoveď,  
- a mám potom ešte jednu teda otázku; môžem? otázku k projektu SMART Cities?  
- aká časť tohto projektu má byť potenciálne využitá v rámci sociálneho podniku, resp. 

podniku mestských služieb, čo sa tam plánuje, lebo je to spomínané v materiáli, je to 
myslené v súvislosti s nejakou chránenou dielňou, s kamerovým systémom, čo konkrétne? 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- konkrétne obidve, momentálne máme chránenú dielňu, kde zamestnanci tejto chránenej 

dielne jednoducho obsluhujú terajší kamerový systém, v rámci tohto projektu nám pribudnú 
ďalšie kamery, ďalšie povinnosti cez SMART Cities a takisto čidlá, ktoré budú kvalitu  
ovzdušia atď.; preto sme sa zamýšľali, že sociálny podnik zameraný na toto by sme 
pretransformovali, a preto máte v plnení uznesení to, že teda pokiaľ sa nezrealizuje tento 
projekt, ktorý konkrétne prinesie tieto výstupy a vlastne ako bude nastavená prax, tak potom 
budeme sa zamýšľať nad tým sociálnym podnikom, lebo v podstate my máme už 
predpripravených zamestnancov, lebo oni na tej chránenej dielni robia, čiže je logicky, že 
by sme to nejakým spôsobom pretransformovali a toto by sme sa pokúsili zahrnúť do 
sociálneho podniku; a projekt SMART Cities nám pred dvoma dňami konečne prišlo 
odobrenie verejného obstarávania, čiže už budeme môcť začať realizovať aj túto aktivitu, 
tento projekt, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- super, ďakujem za odpoveď, 
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Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja som sa chcel opýtať, tzn. že záujemca o kúpu čohosi si nájde znalca a prinesie to teda na 

mesto a zaplatí si to samozrejme a mesto sa k tomu postaví, že súhlasí? 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- ja by som to takto nešpecifikovala, tento model naozaj sa tvorí, ale jednoznačne sme prišli 

k záveru, že znalecký posudok; samozrejme záujemca, ktorý príde a povie odkúpiť, je dosť 
možné, že tu budeme mať znalecký posudok, a keď nie, je vec dohody, ako sa dohodneme, 
že znalecký posudok a na tom to bude, ale bude to presne ošetrené v tých zásadách, takže 
ja nerada predbieham túto diskusiu, lebo z diskusie aj v komisii môžu vyjsť ešte iné návrhy, 
ktoré sa tam jednoducho zapracujú, 

 
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- k projektu SMART Cities, ja verím tomu, že to bude úspešný projekt a mesto z toho bude 

len a len benefitovať, 
- a k znaleckým posudkom ma tam napadla len jedna faktická poznámka, je úplne  

v úvodzovkách jedno, kto robí znalecký posudok, či to je mesto alebo ktokoľvek iný, pokiaľ 
sa dva znalecké posudky líšia od seba minimálne približne päť percent ceny, tak je možné 
prerokovávať tohto znalca spomínanou komorou, takže asi toľko,  

 
Mgr. Miloslav Kollár 
- ja ešte k uzneseniu 3/2021 vlastne Územný generel dopravy, tam je napísané, že riešenie 

koncepcie dopravnej politiky v meste bude, alebo teda by malo byť predmetom priorít 
nového, teda tohto zastupiteľstva, tak ja by som možno chcel aj vyzvať alebo podotknúť, 
že by to malo byť prioritou, vlastne budovať tie parkovacie miesta, vidíme, že v tom meste 
je to reálny problém a radšej ako keby pracovať na nejakej reálnej koncepcii toho 
parkovania, aby boli parkovacie miesta vlastne budované funkčne, systematicky  
a v súlade so zákonom a vlastne pokiaľ nemáme túto nejakú jasnú koncepciu vypracovanú, 
tak by som možno chcel požiadať mesto, aby zatiaľ v priebehu nebudovalo nejaké 
neoficiálne parkovacie miesta alebo spevnené plochy, lebo tým sa vlastne pripravuje o zeleň 
sídliská a vlastne tieto veci, takže ja si myslím, že by som chcel kolegov, možno aj mesto, 
vyzvať na ako keby sústredenie sa na vypracovanie parkovacej politiky v meste, koncepčne 
a jasne,  

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

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

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
C. schvaľuje 

predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 3/2022 – III. zo dňa 24. marca 2022 
v spojení s Uznesením č. 5/2022 – VI. zo dňa 30. júna 2022 (zabezpečiť obstaranie 
spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa  
v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)  
T: II. polrok 2023 
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Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou v spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 

 - bod číslo A 4/1/2023  
Predložil Mgr. Róbert Čibrik, poslanec MsZ 
 
Dovoľujem si teda navrhnúť mestskému zastupiteľstvu jeden teda bod a návrh na uznesenie, 
ktoré nebolo predložené mestom, práve z dôvodu potreby vykonania, aspoň teda z môjho 
pohľadu, potreby vykonania kontroly Dozornou radou v spoločnosti MeT Šaľa. Na minulom 
zastupiteľstve vyplynula alebo teda vyšla najavo skutočnosť, že konateľmi spoločnosti boli 
poskytnuté pôžičky alebo konateľom spoločnosti, tá informácia bola veľmi nejednoznačná, 
myslím, že sú to vážne skutočnosti, a preto ja navrhujem teda, aby sme my ako mestské 
zastupiteľstvo vyzvali resp. uložili Dozornej rade povinnosť vykonať túto kontrolu, zároveň by 
som chcel, aby túto kontrolu vykonali v súčinnosti s hlavnou kontrolórkou a teda navrhujem, 
aby mesto teda prerokovalo návrh uznesenia a aby schválilo uznesenie: 
a) Mestské zastupiteľstvo v Šali  

ukladá Dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. povinnosť vykonať v súčinnosti  
s hlavnou kontrolórkou mesta Šaľa kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti 
poskytnutia pôžičiek spoločnosťou MeT Šaľa spol. s r. o. v období rokov 2019 – 2022  
a o svojich zisteniach vypracovať písomnú správu, ktorú predloží Mestskému zastupiteľstvu 
v Šali na jeho nasledujúcom zasadnutí dňa 23. 03. 2023,  

b) Mestské zastupiteľstvo v Šali  
ukladá hlavnej kontrolórke povinnosť poskytnúť Dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa spol. 
s r. o. súčinnosť pri výkone kontroly podľa bodu a) tohto uznesenia. 

 
Róbert Tölgyesi  
- ďakujem za predloženie, ak Ťa môžem poprosiť ešte a poprosím o vyjadrenie hlavnej 

kontrolórky, či je to vykonateľné, 
 
Ing. Martina Bartošovičová 
- vážené mestské zastupiteľstvo, myslím si, že tento materiál by bolo dobré prekonzultovať 

asi s právnikmi mesta, síce mám tu hlas poradný, možno by som vedela nejakým spôsobom 
zákonne aj odpovedať a povedať, že či tu vidím nejakým spôsobom zákonnosť, už 
minimálne ako hlasom poradným môžem povedať, že nemyslím si, že uznesenie je úplne 
správne prijímané, nemôžme schvaľovať uznesenie a zároveň niečo ukladať, to sú dve rôzne 
uznesenia, buď niečo ukladáme alebo niečo schvaľujeme a na druhej strane neviem, či  
v takomto znení je to úplne, úplne zákonné, kde ako teda podľa zákona je právomoc  
v podstate aj primátora mesta Šaľa v konečnom dôsledku takéto uznesenie nepodpísať,  
je to jeho právomoc a vaša právomoc teda zahlasovať o takomto uznesení; ale ja, ak by som 
si dovolila, nie som teda ten, ktorý vedie schôdzu, myslím si, že ... (... nezrozumiteľný 
zvukový záznam...), 
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Róbert Tölgyesi  
- dávam návrh päť minút technickej prestávky, aby ste si toto vedeli vydiskutovať, ďakujem 

veľmi pekne, je päťminútová prestávka, zároveň poprosím právnikov, aby mohli prísť 
k nám, 

 
Nasledovala prestávka, po prestávke: 
 
Mgr. Róbert Čibrik    
- takže po prerokovaní tejto veci s viacerými teda právnikmi sme spravili určité úpravy  

s tým, že teda nenavrhujem uložiť hlavnej kontrolórke poskytnúť súčinnosť pri tejto 
kontrole, keďže táto vec by mohla byť spornou a teda ten návrh uznesenia by znel alebo 
teda navrhujem takto: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o., 
B. ukladá  

Dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. povinnosť vykonať kontrolu 
zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou  
MeT Šaľa spol. s r. o. v období rokov 2019 – 2022 a o svojich zisteniach vypracovať 
písomnú správu, ktorú predloží Mestskému zastupiteľstvu v Šali na jeho nasledujúcom 
zasadnutí dňa 23. 03. 2023. 

 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- pevne verím, že každý sa s týmto stotožní a nemáme s tým žiadny problém, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., 
B. ukladá 

Dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. povinnosť vykonať kontrolu zákonnosti, 
hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. 
v období rokov 2019 – 2022 a o svojich zisteniach vypracovať písomnú správu,  
ktorú predloží Mestskému zastupiteľstvu v Šali na jeho nasledujúcom zasadnutí dňa  
23. 03. 2023. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo 
dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa - materiál číslo 
B 2/1/2023 

Predložila Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ     
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa  
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa  
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023 - materiál číslo C 1/1/2023 
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Monika Budaiová 
- ja by som sa vrátila k tej obnove detského ihriska Kpt. Jaroša, naozaj som veľmi rada, že 

sme teda dostali tie finančné prostriedky, z ktorých môžeme toto ihrisko obnoviť, ale 
nevidím ho v pláne verejného obstarávania na rok 2023; ja by som sa len spýtala, že či 
môžeme reálne očakávať, že, neviem, už toto leto by tie naše deti sa mohli na tom novom 
ihrisku hrať alebo či to plánujete až v roku 2024 zrealizovať? 

 
Mgr. Margita Simighová 
- plán verejného obstarávania je otvorený dokument a zostavuje sa na základe schváleného 

rozpočtu, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo; v prípade, keď ešte nebol schválený 
rozpočet, tak nevieme to dať do plánu, ale v priebehu roka, akonáhle buď príde dotácia 
alebo sa nájdu prostriedky, tak sa môže doplniť plán verejného obstarávania,  
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- v zmysle štatútu mesta plán verejného obstarávania zastupiteľstvo schvaľuje, čo sa týka 
tovary a služby od 10 000 a stavebné práce od 20 000 a kolegyňa povedala, že to bude do 
10 000 EUR, takže to nejde cez zastupiteľstvo, 
 

Mgr. Miloslav Kollár          
- ja mám niekoľko otázok alebo resp. tri otázky k materiálu C 1 príloha 02, takže adresujem 
- prvá otázka by bola, čoho sa týka projektová dokumentácia obstarávaná pre plaváreň, to je 

v tejto tabuľke projekt číslo 3, ešte raz opakujem, čoho sa týka projektová dokumentácia 
obstarávaná pre plaváreň, to tu máme nejakú položku, že 85 000 EUR, to je prvá otázka,  

- druhá otázka k bodu alebo k projektu číslo 7 odborná starostlivosť o dreviny, akým 
spôsobom sa určuje suma nákladov a následné vyúčtovanie odbornej starostlivosti  
o dreviny?  

- a tretia otázka sa týka projektu číslo 12 zber, preprava a zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu, tak sa chcem spýtať, či sa v novom verejnom 
obstarávaní počíta aj so zlepšením kvality služieb pri vývoze kuchynského odpadu? 

- všetci vieme, sledujeme médiá, že vlastne v Šali sa tento, hlavne v tých letných mesiacoch, 
keď sa vyhadzuje ten biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ľudia k tomu majú odpor, 
pretože sa to hemží rôznymi červami, mnohí ste to postrehli, postrehol som to aj ja; tak sa 
vlastne chcem, možno dodať, sú, existujú aj iné riešenia, že vo väčšine miest je napr. možné 
vhadzovať kuchynský odpad v biologicky rozložiteľných sáčkoch, napr. v Bratislave, alebo 
v hocijakých iných plastových sáčkoch, ako je to potom také ako keby gustióznejšie; v Šali 
to možné nebolo a v dôsledku toho vlastne veľa občanov nechcelo separovať a počas 
horúcich mesiacov to pôsobilo tie problémy; takže možno by som ešte dodal, že okrem 
lepšieho modelu zberu kuchynského odpadu rieši mesto projekty napr. na mestskú 
kompostáreň alebo mestskú bioplynku? sú, má v tomto ohľade mesto nejaké plány? 

- a ešte sa chcem spýtať ako toto obstarávanie prispeje k miere triedenia odpadu, či sa zvýši 
vlastne miera triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu?  

- a ešte jedna otázka, že či by bolo možné dostať podklady k obstarávaniu na 
pripomienkovanie ešte pred oficiálnym vyhlásením verejného obstarávania?  

 
Mgr. Margita Simighová 
- dobre viete, je to len návrh plánu verejného obstarávania, keď vy niečo plánujete, ešte 

nemáte konkrétne údaje o tom, ako celé tie veci vyšpecifikujete; sú tu dané mesiace, že 
kedy asi by to malo byť realizované, niekedy sa to ani nezrealizuje, je to plán; my máme 
vypracovanú vlastnú smernicu, kde vlastne odborní garanti, ktorí sú správcovia 
jednotlivých rozpočtových položiek, majú na to schválený rozpočet, najprv, aby sme mohli 
začať verejné obstarávanie, podľa zákona treba určiť predpokladanú hodnotu zákazky, 
podľa toho sa zatriedi, či to je zákazka s nízkou hodnotou, pod limit, nad limit  
a tá cena, jak ste sa aj pýtali, že akým spôsobom sa určuje suma nákladov a následné 
vyúčtovanie? asi ste mysleli na tú hodnotu zákazky? 

 
Mgr. Miloslav Kollár 
- no sú tam napr., že vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestskej 

plavárne, tak je tam nejaká suma, tak akože, či je to použité na tú projektovú dokumentáciu? 
 
Mgr. Margita Simighová 
- ono to vždy musíte spraviť nejaký prieskum trhu, aby ste vedeli podobné ceny a ten 

prieskum trhu môže byť tak, že oslovíte viacerých tých záujemcov s tým, že máte v pláne 
obstarať „x y“ vecí a oni vám majú naceniť, ale musíte tam napísať, že je to len na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky, alebo existujú nejaké zmluvy v centrálnom registri 
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zmlúv, podobné zákazky, z toho spravíte priemer, vlastne tie ceny sa určia tak; neviem, či 
to postačuje, 

 
Róbert Tölgyesi  
- postačuje to alebo myslel si na čo konkrétne ide ten projekt? 
 
Mgr. Miloslav Kollár 
- akože je to 85 000 na projektovú dokumentáciu, tak sa mi to zdá, ... čo konkrétne, aký ... 
 
Mgr. Margita Simighová 
- stavebné povolenie, na vydanie stavebného povolenia, 
 
Mgr. Miloslav Kollár 
- takže akože konkrétne na stavebné povolenie, 85 000, 
 
Mgr. Margita Simighová 
- ešte čo sa týka verejného obstarávania, je rozdiel medzi verejným obstarávaním  

a verejnou obchodnou súťažou, podklady k verejnej obchodnej súťaži schvaľuje 
zastupiteľstvo, ale čo sa týka verejného obstarávania, to by bol konflikt záujmov, lebo my 
musíme riešiť v každej fáze verejného obstarávania, či nenastal konflikt záujmov; 
viete, keď my oslovíme širokú verejnosť, aby sme mohli vypracovať súťažné podklady, tak 
to musíme potom vydokladovať, že koho sme oslovili, lebo niekedy ten človek je  
v nejakom rodinnom alebo majetkovo spojený a nemôže potom podať ponuku, tzn.  
a potom členovia komisie, pokiaľ sa nepodpíše posledná zápisnica, nemôžu podávať žiadne 
informácie; a ešte, aby som vám mohla pomôcť, že v prípade, keď sú súťažné podklady 
vypracované a my pošleme oznámenie na zverejnenie do vestníku, v ten deň, keď sa 
zverejní oznámenie, my musíme zverejniť súťažné podklady a do tej lehoty na predkladanie 
ponúk každý má právo požiadať o vysvetlenie alebo podať žiadosť o nápravu, námietky, 
takže môžte sa ... 

 
Mgr. Miloslav Kollár 
- ja sa veľmi ospravedlňujem, ja som to asi nahustil tie tri otázky ako keby veľmi dokopy, 

možno som si to mal rozdeliť, lebo akože napr. tiež ma zaujíma, že čo ako na tej plavárni 
sa konkrétne bude stavať, keď je tam taká drahá, ale to možno asi by som podal písomne,  

 
Mgr. Margita Simighová 
- to Vám ukáže potom projektová dokumentácia, 
 
Mgr. Miloslav Kollár 
- áno, písomnú interpeláciu, toto teraz nebudeme riešiť,  
- ešte možno k tej otázke, či existuje nejaká koncepcia k tomu biologickému, či mesto chystá 

nejakú zmenu v tomto zbere toho odpadu, ktorý očividne nefunguje, prípadne nejakú 
mestskú kompostáreň, napr. to je vec, ktorá je teraz moderná, dokonca ten kompost je 
komodita, ktorá sa dá potom následne, ak je dobre spravená, predávať ďalej, 

 
Mgr. Margita Simighová 
- k tomu ja Vám akože neodpoviem, lebo ja som zodpovedný človek za proces a čo sa týka 

technickej špecifikácie, na to máme odborných garantov a to môžete osobne ísť za 
kolegyňou, ona Vám vysvetlí, 
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JUDr. Anna Torišková – faktická poznámka 
- ja som len chcela k tomu verejnému obstarávaniu, že aj v zmysle Zásad hospodárenia mesta 

(ak si dobre pamätám, neviem nájsť rýchlo ten článok) je, že podklady k verejnému 
obstarávaniu schvaľuje primátor, len to som chcela, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- chcem sa opýtať, pod položkou 24 je tam zimná údržba, nedávno sme riešili to, že naposledy 

táto súťaž dopadla takým spôsobom, že sa nikto neprihlásil a potom bolo potrebné vyberať 
na priamo realizátora zimnej údržby; chcem sa opýtať, uskutoční mesto nejaké zmeny  
v tejto verejnej obchodnej súťaži alebo vo verejnom obstarávaní? aby sa neopakovala tá 
situácia ako tomu bolo minulý rok? to je prvá otázka, 

 
Mgr. Margita Simighová 
- neviem, čo myslíte, že opakovaná situácia, my postupujeme podľa zákona o verejnom 

obstarávaní; verejné obstarávanie zatiaľ nemôže za to, keď uchádzači si nepreštudujú 
súťažné podklady tak ako majú a nesplnia podmienky účasti, keby si to preštudovali, splnia 
podmienky účasti a nie je problém; táto zákazka bola do 70 000 bez DPH a zo zákona my 
sme povinní osloviť najmenej troch záujemcov cez elektronickú platformu, to sa nikde 
nezverejňuje; ponuku podali traja uchádzači, ani jeden nesplnil podmienky účasti a my sme 
oslovili jedného, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a tým pádom bol výsledok taký 
aký bol, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- správne teda chápem to, že teda mesto nebude robiť inak obstarávanie na zimnú údržbu? 
 
Mgr. Margita Simighová 
- podľa zákona o verejnom obstarávaní postupujeme a máme vypracovanú smernicu  

a zákon hovorí, že zákazky s nízkou hodnotou pri tovaroch a službách do 70 000 bez DPH, 
v prípade, ak oslovíme viac záujemcov, tak použijeme elektronickú platformu, čo od  
1. februára už je len jedna a to informačný systém EVO; v prípade, keď je nad 70 000 bez 
DPH, už to ide cez vestník, vo vestníku sa zverejňuje oznámenie, výzva na predkladanie 
ponúk, takže my postupujeme podľa zákona, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- v tom prípade by som nechal naozaj na zváženie, aby mesto zvážilo nejaké kroky, aby sa tá 

situácia nezopakovala, predsa len predpokladám, že by bolo výhodnejšie, keby sa prihlásili 
tí záujemcovia, tzn., že aby bolo viac súťažiteľov v tejto situácii, takže navrhujem možno 
nad týmto sa zamyslieť, tak to je jedna otázka a druhá otázka k tomu predloženému 
materiálu, revitalizácia vnútrobloku na Vlčanskej, to je pod bodom 13, tento projekt nám 
vlastne schválený nebol, ak to bolo vlastne v tom prehľade, tzn. tu je otázka, že či tento 
projekt revitalizácia vnútrobloku, či ešte žije resp. či sa bude realizovať, a ak áno, či mesto 
bude pred zadaním projektu iniciovať nejakú verejnú diskusiu s dotknutou verejnosťou a či 
teda ešte očakávame nejaké možnosti získania dotácie na tento projekt? 

 
Ing. Eliška Vargová 
- ako som aj písala do tej informácie k projektu, tak tento projekt je, bola podaná námietka 

voči rozhodnutiu o neschválení, tzn., že kým nám nepríde rozhodnutie o tejto námietke, tak 
dovtedy vlastne, tak ako pri predstaničnom, tak nám bolo vysvetlené, aj pri predstaničnom 
priestore, sme mali najprv rozhodnutie o neschválení pre nedostatok prostriedkov, pretože 
tento projekt bol len preto neschválený, pre nedostatok prostriedkov vo výzve, a vzhľadom 
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k tomu, že táto výzva by mala byť realizovaná do konca tohto roka, tak ja som navrhla, aby 
sme do plánu dali toto obstarávanie a v momente, keď nám príde rozhodnutie, že by nám to 
schválili, tak by sme mohli hneď začať obstarávať, pretože nás tlačí čas zase do konca roka; 
ale ako hovorila kolegyňa, je to plán, niektoré veci sa niekedy potom nerealizujú z toho, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- ak teda správne chápem, čakáme na to, keď bude schválené pôjde to, keď nebude schválené 

nepôjde,  
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- ja by som sa chcela opýtať, neviem, či k tomu vie pani Simighová odpovedať, ale možno tu 

niekto je, k projektu mestských cyklotrás, to je projekt 15, či boli zapracované pripomienky, 
ktoré odzneli na rokovaní komisie územného plánovania a dopravy, vtedy sa to asi niekedy 
v lete prerokovávalo, či tam nejaké tie pripomienky boli zapracované; neviem, či tu niekto 
vie z toho výsledky, 

 
Mgr. Margita Simighová 
- ja si myslím, že keď sa budú vypracovávať súťažné podklady, tak keď sú také pripomienky, 

ktoré sú zrealizovateľné, tak určite sa to zapracuje, 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- to bolo asi k žiadosti o dotáciu alebo o nejaký plán vtedy, 
 
Róbert Tölgyesi  
- áno, plánu obnovy to bolo, 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- a čiže vlastne, keď sa bude teraz vypracovávať k súťaži podklady, tak to sa bude znova ako 

keby prerokovávať, hej? aké konkrétne? nie? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- Vy myslíte to rokovanie, ktoré bolo vo vzťahu k technickým riešeniam projektovej 

dokumentácie, ktoré, kde mali pripomienky členovia komisie? kolegyňa Matajsová na tom 
bola, ja neviem, ale niektoré veci určite tam zapracovávali; bol podaný projekt, ten sa už 
teraz nebude meniť, jedine, že by sme požiadali o technickú zmenu z nejakých dôvodov, 
ale ak nám ho schvália, tak by sme ho mali realizovať tak ako bol, samozrejme súťažné 
podklady k tomu budú vypracovávané, ale už samotný projekt, ktorý bol, bolo vydané  
k tomu z pohľadu stavebného, vyjadrenie, takže ten by sa nemal meniť, 

 
Ing. Ingrid Kántorová 
- čiže to by pani Matajsová asi mala vedieť, že či sa tam, lebo tam boli také pozmeňujúce 

veci, že aby to nešlo popred zastávky,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- áno, niečo sa tam prepracovávalo, ale ja Vám konkrétne neviem povedať, že čo všetko tam, 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- dobre, ďakujem pekne, k tomu mi stačí a ešte mám jednu otázku, že to je vlastne hneď 

nasledujúci projekt, že akým spôsobom sa bude zabezpečovať výber stavebného dozoru pre 
tie nové cyklotrasy, aby sme sa vyhli tomu scenáru tej cyklotrasy do Dusla, kde podľa 
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všetkého teda neboli použité až také úplne správne postupy a stavebný dozor to napriek 
tomu odobril, tak či je nejaký nápad ako tomu predísť, 

 
Mgr. Margita Simighová 
- výber stavebného dozoru tiež bude predmetom verejného obstarávania, 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- možno nie ten istý, 
 
Mgr. Margita Simighová 
- tam je aj stavebný dozor, aj stavbyvedúci, čiže tam celý kolektív odborníkov spolupracuje,  

 
Ing. Ingrid Kántorová 
- ale to aj do toho Dusla asi bolo, 

 
Mgr. Margita Simighová 
- ale my to dopredu nevieme povedať, že aké budú problémy, viete, stavebné práce sú také, 

že ... 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- dobre, no tak dúfajme, že sa to nejako vylepší, tá spolupráca s tým dozorom,  
- dobre a už posledná otázka, že o aký informačný systém software Šaľa sa jedná v projekte 

číslo 5 a aké sú jeho plánované prínosy, „Informačný systém – software Šaľa“, 
 
Róbert Tölgyesi  
- poprosím informatika, ktorý by vedel podať k tomuto informáciu, ale ešte medzitým, kým 

príde informatik, s faktickou pán Mészáros, 
 
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- k samotným cyklotrasám; na komisii územného plánovania, dopravy, ja si na ňu spomínam 

jak keby to bolo včera, tam pripomienky na tej komisii boli, bolo zopár, myslím, že všetky 
boli prerokované a zapracované pani Matajsovou; jediná pripomienka, ktorá mi tam 
rezonuje (doteraz mi rezonovala v ušiach) bola, že so samotným projektom niektorí, zas 
aktivisti, nie sú to aktivisti, občania súhlasia len na 70 %; tak neviem, túto pripomienku sa 
ťažko dá zapracovať nejak do nejakého plánu alebo niečoho podobného, tak verím, že keby 
sa podarila a dúfajme, že sa podarí táto cyklotrasa, takisto to bude veľký prínos pre Šaľu,  

- informatik síce nie som, ale ten „Informačný systém – software Šaľa“ predpokladám, že 
bude súvisieť s tým projektom SMART cities, nakoľko ten projekt bol rozdelený na dve 
časti a jedna tá časť je softwarová časť, druhá časť je samotný hardware, ale predpokladám, 
že informatik mesta Šaľa to bude vedieť určite lepšie okomentovať,  

 
Róbert Tölgyesi  
- pani poslankyňa stačí? alebo?  
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- ... nezrozumiteľný zvukový záznam ... 

 
Mgr. Martin Fabián 
- neviem, neviem vám povedať, zisťujem to, neviem vám povedať, 
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Róbert Tölgyesi  
- ale to bude, pán poslanec Mészáros mal pravdu, že to bude k tomu projektu SMART cities, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023, 
B. schvaľuje 

plán verejného obstarávania na rok 2023. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Mgr. Martin Fabián 
- už sme to zistili, je to informačný systém mesta Šaľa, na ktorom beží vlastne celý mestský 

úrad, tam bola na štyri roky podpísaná zmluva s Datalanom, a tá vypršala, to sú tie mesačné 
poplatky, čo platí mesto, za celý ten informačný systém, Korwin. 

 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda – žiadosť o nájom 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2023 
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- ja sa chcem len opýtať, mne z tej žiadosti nie je zrejmé teda, že o čo sa jedná a možno  

z nejakej tej histórie, možno v týchto nejakých zmluvných vzťahoch budete vedieť nám 
bližšie povedať; tak sa chcem len opýtať, na čo v súčasnosti táto firma potrebuje prístup, či 
im niekto bráni chodiť cez mestský pozemok, je tam, ten prístup by mali aj bez prenájmu, 
aký je dôvod, prečo by to malo mesto prenajímať tejto spoločnosti; k tomu sa viete vyjadriť, 
ako to odôvodnili? 

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- ako je uvedené, ako je definovaný ten dôvod hodný osobitného zreteľa, ide o užívanie 

priestoru ako manipulačný priestor k stavbe toho polyfunkčného objektu, ide o polyfunkčnú 
stavbu a v podstate z toho vnútorného priestoru, z pozemku, ktorý je predmetom žiadosti, 
majú zabezpečené zásobovanie a prístup k tej budove, tam majú bočný vchod z tej strany; 
konkrétnu až tak celkovú históriu neviem, je možné, že teda v rámci výstavby tej 
polyfunkčnej budovy, keď sa stavala, tak vybudovali aj tieto spevnené plochy a v podstate 
to majú odvtedy v nájme, 
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Mgr. Róbert Čibrik 
- z tohto dôvodu, keďže myslím si, že teda každému aj ... 
 
Mgr. Miloš Kopiary 
- v podstate spredu je vchod pre verejnosť a myslím, že tam sídlia nejaké bankové inštitúcie, 

takže odtiaľ majú tí to zásobovanie, prístup, aj tie špeciálne vozidlá, čo tam musia chodiť, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- keď pozerám aj tú ortofotomapu, tú fotografiu k tomu, čiže aby bolo všetkým zrejmé, jedná 

sa o pozemok za pasážou, vlastne pri Tatra banke, z môjho pohľadu nevidím jediný dôvod, 
prečo by mesto malo prenajímať tento pozemok, z môjho pohľadu mesto by malo mať 
záujem predovšetkým o to, aby to bolo voľne priechodné, aby naozaj to bolo prístupné pre 
verejnosť a z tohto dôvodu teda ja za to hlasovať nebudem, ale ostatní samozrejme, nech sa 
vyjadria,  

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- ako voľne priechodné a prístupné je to stále, aj také boli podmienky nájomnej zmluvy, tam 

nájomca nemôže, v zmysle aj dovtedy platnej zmluvy nemohol vykonať žiadnu inú 
výstavbu, mohol to a musel to užívať iba na tento účel, 

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- dobre, tak sa ešte raz opýtam, že výstavbu, tzn., že máte predstavu, čo bolo myslené tým, 

že je to manipulačný priestor pre stavbu, ako stavbu? 
 
Mgr. Miloš Kopiary 
- zásobovanie, zásobovanie polyfunkčného objektu, tam je viacero prevádzok, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- sú tam aj, aj tie také stĺpiky, teda aby sa ďalej neprechádzalo; neviem, kto to tam dal, či 

mesto alebo práve oni na základe tejto nájomnej zmluvy; nerozumiem tomu, resp. myslím, 
že asi teraz má aj mesto možno priestor na to, aby sa táto skutočnosť nejakým spôsobom 
vyčistila, aby naozaj mesto mohlo toto voľne využívať a teda myslím si, že tuto by sme asi 
nemali podporiť tento návrh a naozaj nechať otvorené ruky mestu využívať tento pozemok 
v blízkosti pešej zóny, 

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- voľne využívaný je stále rovnako, takže ... 
 
Róbert Tölgyesi  
- je to voľne využívané mestom, 
 
Mgr. Miloslav Kollár – faktická poznámka 
- ja by som len doplnil, aj tuto konkrétne ten môj predchádzajúci príspevok, že poďme radšej, 

ako skôr pracovať nejakú generel, nejakú koncepčnú parkovaciu politiku ako tuto plátať  
a dávať rôzne parkoviská, akože ... 

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- toto nie je parkovisko, 
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Mgr. Miloslav Kollár  
- no ale ako je to, je to mestský priestor, ktorý je používaný v podstate ako jedna z mála 

pasáží medzi objektom bývalej nemocnice a akože aj podľa môjho názoru by bolo lepšie ho 
nechať v rukách mesta, pretože je to pasáž, ktorá sa používa, 

 
Róbert Tölgyesi  
- toto je priestor za tou pasážou, ale dobre, vyjadrili ste sa,  
- chceš sa ešte k tomu vyjadriť? 
 
Mgr. Miloš Kopiary 
- áno, v podstate aj nad tým prechodom je vybudovaná stavba, nie žiadateľa, ale tretej osoby, 

teda vlastníka budovy a cez tento prechod v podstate, odkiaľ majú zásobovanie, táto 
polyfunkčná budova, je tam zriadené vecné bremeno, aj v prospech mesta Šaľa právo 
prechodu a prejazdu, čiže tento priestor bude využívaný a toto právo pre mesto je zapísané 
na liste vlastníctva, ohľadom tej budovy je zapísané vlastníctvo k tejto budove, k týmto 
pozemkom; takže naozaj o toto sa netreba báť a aj v podmienkach nájomnej zmluvy mesto 
neumožní a nedovolí, aby sa to nejakým spôsobom zastavalo alebo využívalo na iný účel, 
na to sú potom už nástroje právne, vyplývajúce z toho nájomného vzťahu, ako si to vieme 
ošetriť a ako to vieme sankcionovať a vymáhať; z nájomného vzťahu plynie pre mesto 
príjem a je tu povinnosť prenájomcu sa starať a vykonávať údržbu toho prenajímaného 
priestoru, takže na jednej strane mesto šetrí náklady na údržbu toho priestoru a na druhej 
strane mu plynie príjem z nájmu, 

 
Róbert Tölgyesi  
- mala to firma v prenájme a teraz, dá sa povedať, že možno ten istý majiteľ, ale na iný názov 

firmy to chce, o toto sa jedná, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- všetky tieto argumenty v podstate sú argumentami, beriem to; ešte jeden proti by som 

povedal; v prípade, ak je tam takto nájomná zmluva, bez ohľadu, že je tam vecné bremeno, 
ak tam budú stáť tri autá vedľa seba, tak ako sa deje, že tam teda pravidelne stávajú, keďže 
tade chodíme pravidelne, čiže, keď tam stoja autá aj tri, zablokuje sa to, mesto s tým nemôže 
nič spraviť, ani mestská polícia, čiže z tohto pohľadu by som chcel uviesť, že aj bez 
nájomnej zmluvy môžu tieto, túto stavbu alebo tieto budovy využívať a takto nám blokujú 
možnosti mesta; to je pohľad, ale samozrejme beriem aj všetky argumenty, ktoré ste 
povedali, tie sú zas pre,  

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

žiadosť o nájom pozemku 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 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní priestoru ako 
manipulačný priestor k stavbe – polyfunkčnému objektu v nájme žiadateľa; zámer prenájmu 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta dňa 18. januára 2023, 

C. schvaľuje 
nájom pozemku, parcela č. 2034/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, vedený 
katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa  
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v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 
89 m2 za cenu 738,52 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská 
cesta 5855/22, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 36277151. 
 

Prezentácia: 21 
Za:  16 
Proti:    5 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo 
D 2/1/2023 

Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ doplnil stanovisko mestského úradu, ktoré mestskému zastupiteľstvu neodporúča 
schváliť tento zámer. 
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, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 
v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom 
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, 
alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici  
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha 
o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre  
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 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 koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, 
v celkovej kúpnej cene 2 919,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa. 

 
Prezentácia: 21 
Za:    1 
Proti:  20 
Zdržal sa:   0 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté.  
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3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť  
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo 
vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno-prevádzkový objekt  
– rozšírenie distribučných rozvodov“ - materiál číslo D 3/1/2023 

Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
 žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky 

vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno-prevádzkový objekt – 
rozšírenie distribučných rozvodov“ v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

B. schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných  
bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa – parcela CKN č. 3080/7, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20171 m2, parcela CKN č. 3201/1, ostatná plocha 
o výmere 1122 m2, parcela CKN č. 3201/4, ostatná plocha o výmere 561 m2, parcela  
CKN č. 3201/5, ostatná plocha o výmere 451 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a parcela EKN  
č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17069 m2 vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 
spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia 
„Obchodno-prevádzkový objekt – rozšírenie distribučných rozvodov“ a v práve vstupu, 
prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom v zmysle zákona  
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom  
a za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  
IČO: 36361518. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  

– výpoveď z nájomnej zmluvy - materiál číslo D 4/1/2023 
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- ja len rýchla otázka, uvádzalo sa tam, že sú tam aj nejaké dlhy na základe tejto zmluvy,  
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vykonalo už mesto nejaké kroky na to, aby vymáhalo tieto dlhy, či už od súčasného 
nejakého toho vlastníka alebo pôvodného dlžníka?  

 
Mgr. Miloš Kopiary 
- áno, nájomcovi bola zaslaná predžalobná výzva a v súčasnosti sa spracováva žaloba na 

príslušný súd, možno že už aj bola podaná, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

výpoveď z nájomnej zmluvy uzatvorenej s Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 

B. schvaľuje 
výpoveď z Nájomnej zmluvy na pozemok č. 607/2011 zo dňa 01. 02. 2012 uzatvorenej  
na dobu neurčitú s nájomcom Razmuves trade s. r. o., IČO: 45 001 049, so sídlom  
Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, 

školských zariadení a mestskej školskej rady - materiál číslo E 1/1/2023 
Predložila Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských 
zariadení a mestskej školskej rady, 

B. schvaľuje 
delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení  
a mestskej školskej rady podľa predloženého návrhu. 

 
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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G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 

Do vystúpenia verejnosti sa prihlásili p. Benedikt Beňovský a p. Ján Holec. 
 
Benedikt Beňovský 
- dobrý deň vážení poslanci prišli sme sem, boli sme minule tiež na zastupiteľstve, kde boli 

teda naši poslanci, ohľadom dopravného ihriska, čo je tam pred nami; rôzne reči kolujú 
okolo toho a nikto konkrétne nevie, čo tam vlastne bude alebo ako; vieme to, že bude to 
dopravné ihrisko zdemolované, zbúrané; ja sa pýtam, toto ihrisko bolo dané do podnájmu 
toho, kto tam bol, čo to prevádzkoval, že sa to bude používať ďalej ako dopravné ihrisko na 
výučbu detí; veľa, možno pol Šali, tam sa deti vyučovali dopravné značky, ako sa majú 
chovať na cestách, všade sa to buduje, my sme to nechali zhumpľovať, 

- za ďalšie tam hovorili, že bude postavená nejaká veľká budova, či to je pravda, činžiak 
alebo niečo také, neni sme vôbec okolo toho, žiadnu informáciu sme takú nedostali, že čo 
tam bude; podľa mňa to asi vypadá tak, že keď zoberieme ten priestor, ktorý by mal byť 
medzi činžiakmi, tam by nemohol postaviť ani chalupku a nie je to ešte oné; no ale vieme, 
že dneska nie je problém, kto vie, podplatí a postaví tam to, čo chce, tak dúfam, že ako tu 
čo ste ako zástupcovia naši, že zabránite tomuto, lebo celý blok, jeden aj druhý, všetci sú tu 
neni, že sú proti tomu, aby sa tam nejaká opacha postaví; zoberme tam, čo sa postavilo 
teraz, tam iba jeden obchodík, tam nikto nebude môcť predávať nič, lebo máme obchody 
dookola, kde všetko je dostupné a každý si to tam nakúpi za polovičnú cenu, takže načo by 
sme robili ľuďom nepríjemnosť, keď tam postavíme nejakú opachu, tak dúfam, že by sa 
nad tým každý mal zamyslieť; a prečo, ešte pokiaľ to nie je zbúrané, prečo nespravíme  
z toho škôlku alebo jasličky pre občanov, to by bolo stokrát lepšie, ako nejakú opachu tam 
postaviť, každý by bol s desiatimi prstami za to, aby sa to takto spravilo; prvý majiteľ 
nevedel, nemal toľko peňazí, tak sa rýchlo toho zbavil, zámienka bolo, neviem my, keď 
sme boli tam minule v kulturáku, tak bolo povedané, že zato sa to zbúra lebo, že 
bezdomovci, tam žiadny bezdomovec sa nikdy nezdržiaval, to bola len všetko vymyslená 
oná, aby sa to mohlo zbúrať, takže nad tým by sme sa mali zamyslieť a nehádzať všetko na 
bezdomovcov, 

- ešte jednu takú malú onú by som mal, u nás na sídlisku boli zapálené koše smetné, nikto sa 
o to nezaujíma ani mestská polícia, boli tam hasiči, sa to podarilo uhasiť, ešte dobre, že syn 
bol u nás, že poodťahoval kontajnery, inak by to bolo všetko zhorelo, jeden kontajner 
minimálne 500 Eur stojí, podľa mojej mienky, nikto sa nezaujíma a vieme, ktoré deti, sme 
to aj videli na kamere, že ktoré to boli, nikto sa o to nezaujíma, že tých rodičov potrestať, 
aby nerobili takúto zlotu v Šali, lebo z tých detí čo môže vyrásť, keď stále zápalky nosia, 
škrtajú všade, keby nebol teda pán Andráši to upratal, však tam boli sťažnosti, lebo tie koše 
boli povyťahované, ale keby to všetko bolo zhorelo, takže chcel by som sa týmto 
poďakovať, že upratal to pekne, tie koše dal naspäť, no, ale prečo by to mal robiť poslanec? 
nikto sa o to ďalej nezaujíma ani mestská polícia, že kto to spravil, tak toto je veľká chyba, 
lebo pokiaľ tie deti nebudeme vychovávať, alebo aj tých rodičov, potrestať za to, alebo nech 
zaplatia aspoň ten kôš, tak nám tu ktoviečo budú robiť, keď vyrastú, čím ďalej horší a horší, 
toľkoto by som mal zatiaľ,  

- a ešte by som chcel ohľadom tých stromov, keď to budú všetko vyrezávať, že tam budú 
chcieť postaviť, päťdesiatročné stromy, ktoré nám dávajú kyslík, dávajú nám zeleň, spev 
tých vtákov, čo tu chceme mať potom? betónové mesto? aby nám niekto prišiel, že má 
peniaze, tak si tam postaví opachu, ja som proti, nie že ja, to sú, všetci sme proti tomu, celá 
A5 (A päťka) plus ten malý činžiak, takže keď sa toto teda povolí tomu spraviť, aby tam 
bola nejaká opacha, tak stratíte dôveru všetci poslanci, tak týmto by som chcel vyzývať, aby 
ste boli proti takýmto veciam, aspoň tam, kde nie je priestor na takéto veľké stavby,  
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Róbert Tölgyesi 
- čo sa týka mestskej polície, pán náčelník vieš sa k tomu nejak vyjadriť, k tým smetným 

košom? 
- čo sa týka toho dopravného ihriska, je to súkromným majetkom, takže mesto nerozhoduje 

o tom, že ..., je to súkromné, nemáme ešte žiadne informácie, myslím, že je tam žiadosť  
o povolenie alebo búracie povolenie, ale nevieme, čo, či, aké plány má ten majiteľ, 

 
Peter Krokavec 
- mestská polícia, keď dostane podnet, alebo zistí vlastným zistením, alebo bola spôsobená 

škoda na majetku, tak to musí preveriť, pokiaľ nezistíme konkrétneho páchateľa, tak tento 
skutok môžeme len odložiť, ja Vám zistím bližšie okolnosti, ja si pozriem celý ten spis  
a môžem Vám potom odpovedať, 

 
Benedikt Beňovský 
- nie, lebo nikto sa o to nezaujímal, o to išlo, že nikto sa z polície mestskej nezaujímal o to, 

že ... 
 
Róbert Tölgyesi 
- a boli zavolaní? 
 
Benedikt Beňovský 
- boli tam prítomní, keď to horelo, tam boli, boli pri tom, nikoho to nezaujíma, len toľko, 
 
Peter Krokavec 
- ja si to preverím, za to potrebujeme vedieť presne, keby sa to stalo, aby som mohol 

fundovane odpovedať, dobre? 
 
Ing. Róbert Andráši 
- ďakujem občanom, že prišli a že sa zaujímajú, boli na výbore mestskej časti a vtedy som 

im ešte nevedel odpovedať presne, ako to tam je s územným plánom, ale už aj vďaka 
Monike sme zistili, ako je územný plán vôbec, aby sme sa aspoň v tomto, v tých faktoch 
pohli, že tam môže stáť budova od 2 NP do 6 NP, že nemôže tam byť prízemná 1 NP,  
ale môžu, ten územný plán je tak spravený, aby tam, že tam môže byť len od 2 NP do 6 NP, 
to zatiaľ takýto fakt k tomu územnému plánu, ktorý tam je,  

- a tie koše, takto som aj ja, keď som tam išiel upratovať, tak vždy predtým volám mestskú 
políciu, aby vedeli, keď niečo takéto idem robiť, lebo bolo mi jasné, že tam aj vyšetrovanie 
a všetko, takže aj vtedy som to aj nahlásil na mestskú políciu ešte pred upratovaním, že 
prišlo tam k požiaru a potom viem poslať tiež aj dátum presný na mestskú políciu,  

 
Róbert Tölgyesi  
- poprosím potom s tým dátumom, keby si to upresnil tuto pánovi náčelníkovi, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- ako tu bolo spomenuté pánom Beňovským, my sme mali v pondelok výbor mestskej časti, 

kde sme sa zúčastnili myslím šiesti zo siedmich a bolo tam cca 30 obyvateľov danej lokality 
a poviem pravdu, zisťovali sme, nakoľko je to súkromný pozemok, súkromné aktivity, ale 
v jednom majú pravdu a ja som sa takisto nedozvedel, čo sa tam vlastne chystá, veď je tu 
podnikateľský zámer investora a nemyslím si, že je to tak pod pokrievkou a šušu mušu 
existuje, že niečo tam bude, teraz najbližšie som počul, že to nebude bytovka, že čosi iné, 
tak toto sa drží v tabu? ja si myslím, že aj občania, aj my poslanci by sme mali aspoň 
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čiastočne vedieť, že čo sa vôbec chystá na bývalom dopravnom ihrisku na Československej  
armády,  

 
Róbert Tölgyesi  
- ale v tomto sa pripájam k Tebe pán poslanec, pretože nevieme, kebyže vieme, dáme 

informáciu, ale nevieme, čo tam má byť, nie je ohlásená žiadna stavba, jediné, čo sme 
schvaľovali, bolo myslím, že povolenie na búranie, ale nevieme ani my, to investor ešte 
nepovedal, 

 
JUDr. Anna Torišková 
- ja som len to chcela povedať Peťovi, že keby niečo bolo na stavebnom úrade, tak si 

nemyslím, že je to zahalené rúškom tajomstva a predpokladám, že keď vedúca stavebného 
úradu niečo dostane a spýtame sa jej, tak nám odpovie, aká tam bude stavba; ďalšou pravdou 
je, že nikto z nás nevie, ani nemôže povedať, čo tam bude, pretože je to súkromný pozemok 
a do toho my zasahovať nemôžeme a tiež si nemyslím, že by ten investor alebo stavebník, 
staval niečo, čo je v rozpore s územným plánom mesta a možno škodil obyvateľom, asi 
toľko k tomu, 

 
Ján Holec                        
- dobrý deň vážení poslanci a poslankyne, ja som Holec Ján a bývam na Čsl. armády 10  

a chcel by som k tomu, ešte k tomu dopravnému ihrisku, niečo povedať; keď sme boli  
v kultúrnom dome na tom zasadnutí poslancov, tak nám bolo povedané, že dôvod uviedol 
ten dotyčný pán na to búracie povolenie, že tam boli ubytovaní dôchodcovia alebo že tam 
bývali; to môžem otvorene povedať, že ja tam chodím teda na prechádzky a všetko vonku, 
nikdy som tam týchto nevidel, dôchodcov (zo sály upresnené že „bezdomovcov“), áno, a je 
to zamknuté, je to zamrežované, tak tam bez jeho vedomia sa títo bezdomovci tam nedostali, 
no ale to už hovoril aj môj predhovorca,  

- no a mal by som ešte k tomu životnému prostrediu, ja som hovoril s poslancami, keď tam 
pri potravinách tie tri stromy sú tam, ktoré veľmi kvitnú a je to nezdravé; sme hovorili, aby 
sa to vyrúbalo a to sa povedalo, že sa to nemôže, lebo, že tam, že to ruky odtnú, jak človeku 
keby odťali ruky, no a tak sa to opílilo, ale dvakrát asi sa to, myslím, že sa to opílilo a keď 
sa spočítajú peniaze, čo sa za to dali, za to pílenie, a že by sa to bolo vypílilo úplne a dali 
tam nejaké iné stromy, ktoré neškodia ľuďom, tak by to bolo podľa mňa lepšie, 

- a aj toto povedali, že to búracie povolenie je už podpísané, no ale nikto nepovedal, že ako 
sa bude, s čím to bude búrať, ako to bude, koľko prachu tam bude, tá cesta je tam spravená 
jeden rok, bolo to v havarijnom stave, veľmi pekne ďakujeme, že to vybavili alebo poslanci, 
že ste to vybavili teda, že sa to spravilo, ale keď tam budú tie nákladiaky chodiť, aj toto, 
bojím sa, že je tam kanál akurát pri tom, ako to bude búrať, že sa to znovu stane  
a môže tam nastať havária a čo bývajú ľudia na tom spodnom podlaží, takže tí budú trpieť 
s tým, že sa to môže stať, že to zhavaruje a tie splašky a toto všetko pôjde na tie spodné 
byty, lebo to sa môže stať,  

- a ešte by som mal teda, lebo dostali ľudia za platenie nájomného za parkovanie, čo majú 
tam u nás, ako čo platia za parkovanie, dostali ako prípis, že 350 Eur plus 3 centy; no  
k tomu by som mal akurát toľko, že vieme, aké je to životné prostredie tuná aj všetko  
a tieto ceny idú takto hore, aj za to parkovanie; dôchodci, ktorí odrobili na Dusle  
30 – 40 rokov a teraz je dôchodca a má platiť o 50 Eur viacej a plus 3centy, no mne sa to 
ako nevidí, lebo aj to životné prostredie tuná nie je také, že akurát, jak by to malo byť,  

- no a ešte by som mal k tomu, že a ešte sa rozpráva to, že v Bratislave akože nechceli, aby 
sa tam spaľoval nejaký materiál, ktorý má karcinogénne účinky na organizmus a údajne, že 
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sa to vozí sem do Dusla, tu sa to spaľuje, bohužiaľ, takto to je údajne, neviem, keď je to ako 
fáma, tak prepáčte, toľko som chcel,  
 

Mgr. Miloslav Kollár 
- ja som na tom stretnutí s obyvateľmi Československej armády v pondelok bol a naozaj, ako 

ľudia sú rozhorčení a možno akože okej, postupuje sa podľa aktuálne schváleného 
územného plánu, územný plán schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva a je to možno 
otázka aj na nás, či je vhodné alebo možno apel, že či je naozaj správne schvaľovať na 
takomto priestore, čo je vlastne vnútroblok sídliska, ktorý má z jednej strany 
najfrekventovanejšiu cestu v Šali, či je morálne schváliť územný plán, kde môže byť vo 
vnútrobloku takéhoto sídliska stáť šesťposchodová budova, choďte sa tam pozrieť, naozaj 
akože je to veľký urbanistický zásah, tak možno apelovať na poslancov a na kolegov pri 
schvaľovaní ďalšieho územného plánu, opatrnejšie; lebo naozaj viem, že v Šali sa viac miest 
takéhoto týka, mne sa donieslo, že na mieste, kde bývam ja, na Novomeského  
nad Olympiou sa má tiež stavať výšková budova, mne sa to zdá, že ako keby sme možno 
troška účelovo likvidovali zelené plochy v mestách, robíme tu z toho Manhattan a akože 
neviem, či ja osobne by som v takejto Šali chcel bývať; takže sa vrátim k tomu, ak budeme 
hlasovať za územný plán, prosím jednajme zodpovedne,  

 
JUDr. Anna Torišková 
- ja len k tomu územnému plánu, že my neschvaľujeme stále územný plán, ten územný plán 

je platný už niekoľko rokov a nemyslím si, že tuto sme schvaľovali niečo, čím by sme chceli 
niekomu ublížiť; a takisto, keď sme rozhodovali teraz o zmenách územného plánu, tak sme 
zvážili, každý jeden z nás, čo tu sedíme, predpokladám, že čo a ako ďalej; ten územný plán 
ide aj jednotlivým orgánom, inštitúciám na prerokovanie, či to je alebo nie je v súlade  
s nejakými normami, pravidlami a neviem, čím všetkým, takže len toľko som chcela k tomu 
povedať, že nemyslím si, že niekto z nás tu bude hlasovať preto, aby ublížil akýmkoľvek 
spôsobom akémukoľvek občanovi tohto mesta,  

 
Mgr. Róbert Čibrik 
- mal by som aj ja stručne k tomuto, práve z týchto vyjadrení obyvateľov vzišla tá podmienka 

alebo resp. to, že naozaj by sme sa mali zamyslieť, či šesť nadzemných podlaží na tomto 
mieste je vhodných a zároveň na tomto rokovaní mestskej časti jeden obyvateľ resp. pán 
inžinier architekt, ktorý tam bol, uviedol, že by mesto malo pripraviť priestorový územný 
plán, tzn. nechávam naozaj len na zváženie toho, že či, keď teraz sa niekedy bude 
schvaľovať nový územný plán mesta, ak sa pripravuje, či by nebolo vhodné spraviť tento 
územný plán ako priestorový a takto zapracovať aj tieto pripomienky, ktoré tu dnes odzneli,  
 

RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- v úvode tohto celého sme sa bavili o tom, že nevieme, čo tam bude, atď., investor nám 

neprezradil a koncom tejto diskusie sa bavíme o šesťpodlažnej budove; teraz chceme, aby 
títo obyvatelia, ktorí sem prišli, povedali, že žiadna šesťposchodová budova? ja som, ja  
neviem kde ste zobrali to šesť podlažie, že sa tam ide stavať, ja si myslím, že to nie je 
aktuálne, aspoň v tejto chvíli,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- ono treba si uvedomiť, že územný plán sa schvaľuje ako celok a keď je niekde stavba, ktorá 

má 9 – 12 podlaží, tak my vedľa tej stavby nemôžeme schváliť stavbu alebo v územnom 
pláne niečo, čo bude 1 – 2, ono sa to schvaľuje ako celok, takže ako nejaká jedna lokalita  
a inými slovami, ale to nebráni investorovi, aby tam postavil nejakú budovu, ktorá je 
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dvojpodlažná, ono v prvom rade celá táto diskusia vznikla z toho, že na internete kolujú na 
sociálnych sieťach rôzne fámy, ktoré absolútne nie sú pravdivé, mne sa takisto ako 
poslancovi by sa páčilo, keby tam bolo obnovené dopravné ihrisko, ja si to pamätám, mal 
som tú česť ešte tam stláčať gombíky, nevedel som, čo je to jednotka, dvojka, ale stlačil 
som ho a s policajtmi s mestskými sme si tam boli prejsť, naučili sme sa základy cestnej 
dopravy, bicyklovania, atď., len tento pozemok vlastní súkromný investor, mesto už na to 
tam nemá absolútne žiadny dosah, my sa môžeme vyjadriť až k niečomu, pokiaľ nám to 
bude predložené, zatiaľ nám bolo predložené len búracie povolenie, tzn., že investor má 
zámer tento pozemok vyčistiť a zbúrať tam všetko, čo tam je, bohužiaľ my mu v tom nijako 
zabrániť nemôžeme, či tam udal dôvod taký onaký, udal tam dôvod, zákon je tak stavaný, 
že proste bolo mu to schválené, hotovo, asi toľko, 

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- dámy, páni z Československej armády vitajte na našom zastupiteľstve, sme veľmi poctení, 

že ste prišli osobne nám porozprávať o svojich problémoch a že to nemáme 
sprostredkovane; ja by som sa ale chcela spýtať, keď ste hovorili o tom stretnutí, pán Holec 
alebo pán Beňovský, kto vám povedal, že ten majiteľ pozemku robí búracie práce, lebo tam 
boli bezdomovci, od koho ste vy dostali na stretnutí v kultúrnom dome takúto informáciu? 

 
Ján Holec 
- nejaká pani, 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- nejaká pani; dobre, takže nebola to žiadna oficiálna informácia, a tak isto my nemáme 

žiadnu oficiálnu informáciu od majiteľa pozemku v tejto chvíli, čo tam naozaj chce stavať; 
ja by som poprosila aj pána kolegu Gomboša, aby nedémonizoval zamestnancov mestského 
úradu, že niečo taja, naozaj si to vyprosím za zamestnancov mestského úradu, už len kvôli 
tomu, že transparentne zverejňujeme v každej chvíli všetky materiály, ktoré súvisia  
s nejakými aktivitami v meste; ale, to, že územný plán hovorí o maximálne šesťposchodovej 
budove neznamená, že by ste vy mali odchádzať dnes z tohto stretnutia s tým, že tam ide 
niekto stavať šesťposchodovú budovu; v tejto chvíli skutočne nevieme vám povedať, aké 
zámery má ten majiteľ; bohužiaľ, v roku (veľmi, veľmi ďaleko od súčasnosti) „x“ mesto sa 
vzdalo tohto dopravného ihriska a predalo ho do súkromných rúk; príbehy, ktoré medzitým 
sa opakovane vracali na stôl, boli aj o tom, že mesto chcelo naspäť odkúpiť toto dopravné 
ihrisko, aby opäť tento priestor mohol byť využívaný takým spôsobom, akým bol využívaný 
dovtedy, samozrejme na vyššej kvalitatívnej úrovni, ale podmienky toho majiteľa, finančné 
nároky a cena, ktorú žiadal za tento priestor, bola neúnosná pre to, aby mesto späť kúpilo 
tento majetok, jednoducho rozpočet mesta si nemohol dovoliť takúto veľkú investíciu, 
na zastupiteľstvách sme sa opakovane o tejto veci rozprávali s poslancami aj v minulosti, 
žiaľ nevieme urobiť nič v tejto chvíli s tým, že súkromník sa rozhodne nejakým spôsobom  
k tomuto svojmu majetku pristúpiť a investovať; určite akonáhle budeme o tomto zámere 
vedieť, tak zo zákonných povinností vyplývajúce oznámenia a takisto dotknuté všetky 
subjekty, ktoré sa budú k tejto výstavbe vyjadrovať, ja verím tomu, že aj obyvatelia domov 
na okolí budú mať možnosť sa vyjadriť k tomu zámeru, keď bude známy, zatiaľ toľko za 
mňa, 

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- mám tu svedkov, šesť poslancov, ktorí sme na tomto stretnutí boli, sú tu dokonca teda 

obyvatelia, ktorí v tej atmosfére, ktorá tam bola, niektorí pochybovali, že my o tom 
nevieme, že proste, že tajíme to, že čo tam má byť, ale bola pravda tá, že ozaj sme nevedeli, 
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dneska sa to dozvedeli teda tu prítomní obyvatelia, že fakt nevieme a vôbec nepadlo niečo 
také, že ja by som pochyboval o manažmente tohto mesta, to si vyprosím,  

 
Pavel Mondočko 
- tiež bývam na tom sídlisku a ja by som mal takú otázku, asi Vy ste schválila to búracie 

povolenie alebo Vaše nejaké stredisko tuto pani Torišková alebo nie?  
 

Róbert Tölgyesi  
- je poslankyňa, 

 
Pavel Mondočko 
- poslankyňa? no neviem, tak som sa možno zmýlil, ale keď niekto vydá (podľa mňa) 

povolenie na búranie, tak tam by malo byť (podľa mňa) uvedené aj spôsoby likvidovania 
toho, a to sme sa práve chceli dozvedieť, že na tej úzkej ulici, čo tam máme, akým spôsobom 
sa to bude tá stavba likvidovať; tak mi chcete povedať, že tam budú ručne rozoberať tú 
stavbu? to ťažko uveriť tomu, že by niekto to ručne tam rozoberal a keď tam vojde nejakým 
autom, tam je zámková dlažba novo položená a zaťaženie tej cesty určite nie je na to 
stavané, to vás upozorňujem; takisto tá nová asfaltová cesta, čo tam je, to je akurát jeden  
a pol myslím cestný pruh, tam zastaviť jedno auto, tak to je potom na celý deň zastavená 
celá ulica, celý prístup k našim domom, možno aj na dva týždne; riešil to niekto, keď toto 
povoľoval? alebo na základe čoho ste mu dali povolenie na stavbu, keď nevieme, ako to 
bude robiť? dôjde tam s nejakou guľou a teraz švacne do toho, všetko sa to tam rozletí, 
polejeme vodou a potom to s bagrom vybagrujeme; ja by som sa toto chcel spýtať, že  
a takisto potom aj dopredu, keď budete dávať to povolenie tomu pánovi, či budete taký 
ústretový voči nám a poviete tak takto, koniec, je to medziblok, kde si ľudia budú môcť 
podávať na zdravíčko súdružko; to jednoducho je nemysliteľné, aby, ja vás len 
upozorňujem, nie upozorňujem, ale chcem vyzvať, že keď dopredu budete a to určite to 
príde, že on to stavebné povolenie si bude pýtať, aby ste to schválili, ale s nejakými 
podmienkami, nie že, neexistuje v dnešnej dobe, spoločnosti, aby si niekto povedal, tak toto 
je môj pozemok desať krát desať, ja si tu postavím Eiffelovu vežu, to jednoducho nemôže 
byť, Vy ste povedala, že nemôžte mu zabrániť v tom, čo tam bude stavať,  

 
Róbert Tölgyesi  
- v každom prípade, pán Mondočko, vy budete najbližšie, tie činžiaky budú dotknutými, vy 

budete, ako správca vašej bytovky bude vyzvaný, ale tuná je vedúca stavebného, ak chcete 
môže vám hneď odpovedať aj na to búracie povolenie, 

 
Pavel Mondočko  
- a jedno ešte doplním, sme presvedčení alebo dohodnutí, že keď inak nepôjde, budeme to 

bojkotovať našimi autami, koniec, 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- len aby som upresnila, naozaj stavebný úrad nemá absolútne žiadnu vedomosť, čo sa tam 

bude stavať, tento majiteľ pozemku momentálne nám dal žiadosť o odstránenie stavby, 
nevieme ani kedy sa to bude robiť; akurát vás chcem upozorniť, že na búracie povolenie 
bolo verejnou vyhláškou zvolané riadne prerokovanie, ono sa uskutočnilo na stavebnom 
úrade a z vás ani jeden nedal žiadne námietky, tam bol presne ten pán, ktorý by vám na tieto 
vaše otázky vedel relevantne odpovedať, 
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Beňovský, Holec, Mondočko (a ďalší dotknutí občania z ul. Čsl. armády)  
- nikto nás nevyzval ... 

 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- vyzval, bolo oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, to bolo počas pracovnej doby, 

vy ste účastníci konania zo zákona, ja som vás všetkých verejnou vyhláškou oboznámila  
a mali ste možnosť prísť a vyjadriť sa k tomu, tam ten pán bol a kľudne ste mohli sa opýtať, 
ale ani jeden nebol na tom konaní,  

 
(... nezrozumiteľný zvukový záznam ...) 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- áno, no už teraz, čo sa týka búracieho povolenia, už sa nemôže vyjadriť, aby som vás 

upozornila alebo ukľudnila, ten pán nebude odstraňovať stavbu nejakým veľmi drastickým 
spôsobom, to je v rozhodnutí napísané, nebudú použité trhaviny, prašnosť tam bude, ale on 
to nejakým spôsobom musí akože zbúrať, rozumiete, proste musíte aj vy, ten Občiansky 
zákonník platí aj pre neho aj pre vás, že vy musíte strpieť určitú časť nejakú vašu nepohodu 
a on zase musí vyjsť v ústrety vám, aby vám čo najmenej strpčoval život a to, ako sa to 
bude búrať alebo čo bude potom, ukáže až čas, keď to začne búrať, rozumiete? on má na to 
dva roky, vy ešte neviete, čo bude za dva roky a ako sa vyvinie situácia, čo tam bude chcieť; 
ako naozaj je predčasné robiť takéto drastické závery, určite sa to dozviete a dobre viete, aj 
pán Kuna chodieva, pýta sa, určite sa dozviete, keď sa to už len bude začať búrať, nebojte 
sa, dobre? 
 

(... nezrozumiteľný zvukový záznam ...) 
 

Mgr. Eva Lukačovičová 
- ja vám rozumiem, rozumiem vám, ale ten človek alebo tá spoločnosť musí zobrať nejaký 

komfort vám, aby si mohol on uplatniť tie svoje práva, jasné, že bude musieť vychádzať  
v ústrety, bude musieť umývať tie cesty, bude vám musieť vychádzať v ústrety, v nejakom 
čase to bude búrať alebo podľa zákonov, však tam prídeme aj na dohľad, aj na neviem, ako 
je veľa možností, ako vám pomôcť, rozumiete? ako naozaj škoda, že ste neboli na tom 
konaní, kde by vám toto všetko bol vysvetlil,  
 

(... nezrozumiteľný zvukový záznam ...) 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- normálne ste mohli prísť, pán Kuna, povedzte, keď chcete kľudne, dobre? lebo naozaj sa 

ohradzujem, že nebolo konanie a že nebolo riadne oznámené, 
 
p. Kuna 
- keď dovolíte, ja by som k tomu povedal niekoľko slov, ja som s pani Lukačovičovou hovoril 

o tomto, ja som sa totižto náhodou no, pozeral som na elektronickej tabuli mesta, áno, tak 
tam som sa teda dozvedel, že má byť stavebné konanie, aj sme sa o tom bavili, nakoniec ja 
som aj pani Lukačovičovej v telefonickom rozhovore povedal, že my sme očakávali, aj teda 
v minulosti vždy sme ako na spoločenstvo dostali aj v písomnej forme, len teraz už podľa 
nového sa písomnou formou nedáva a už to, že som si to prečítal, mi bolo povedané, že už 
viem o tej verejnej vyhláške; my sme boli ako vlastníci bytov na Československej armády 
v poradí na štvrtom mieste ako účastníci konania, no nezúčastnili sme sa tam, to je fakt, ale 
na druhej strane to neznamená, že sme ľahostajní voči tomu, čo sa tam deje; aj na znak toho 
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alebo chcem potvrdiť to aj tým, že vlastne sme sa zúčastnili a hojnom počte na schôdze 
Výboru mestskej časti číslo 1, kde boli poslanci, ktorí teda počúvali naše dotazy a naše 
žiadosti, takže týmto vlastne by som chcel povedať aj to, že ako vlastníci bytov nielen na 
Československej armády, ale aj vedľa na Nešporovej, tí vôbec neboli prizvaní k tomu ako 
účastníci konania, vidím nikto z nich tu nie je, ale paradoxne tá stavba, ak teda tam niečo 
má byť, lebo to nikto nevie povedať, to od začiatku bolo rozprávané, tak to sa bude dotýkať 
ešte viac ich ako nás, ale tým chcem povedať, že vlastne nebolo by dobré, keby sa tu to 
životné prostredie, tá kvalita života zhoršila tým, že tam mesto povolí postaviť niečo, čo by 
teda tú kvalitu života zhoršovalo; už tu bolo povedané, že my, náš bytový dom, aj čo sa týka 
toho životného prostredia, my trpíme, no žijeme tam, aj je tam ohromne veľká premávka, 
most, áno, tam niekoľko tisíc áut niekto spočítal, že 30 000 áut denne, to je 900 000 za  
30 dní a koľko je to za rok, takže to sú ohromné čísla, 

- a s tým oboznamovaním, čo sa týka, čo pani Lukačovičová hovorila, že budeme o tom 
informovaní a treba to strpieť, keď sa bude búrať; v poriadku, len nemáme dobré skúsenosti 
s tým, čo sa v minulom roku udialo, keď sa ten teplovod kládol, ja som osobne napísal na 
MeT-ku, napísal som aj na mestský úrad, z MeT-ky sa mi ohlásili za tri hodiny, že oni dajú 
oznam, lebo nevedeli o tom, že žiadne informácie my sme nemali, mne volali ľudia z nášho 
bytového domu, lebo boli celí zhrození z toho, veď my máme vlastnú kotolňu, aké potrubie 
sa tu vlastne má postaviť, teda uložiť, no a akým spôsobom sa to teda robilo, tak to bolo 
veľmi kritizované, už aj tým, že celá tá zemina a vôbec tie pracoviská, čo mali rozrobené 
pri tej pokládke toho potrubia, všetko zvážali na tú krásnu trávnatú plochu a tam to pekne 
preberali a prášili ostošesť; takže toto som len povedal preto, že máme s tým zlé skúsenosti 
a pevne teda verím, že po tomto všetkom aj stavebný úrad, pani Lukačovičová, že naozaj 
splní to, čo hovorila, že sa to bude robiť takým spôsobom, aby teda netrpeli obyvatelia 
bytového domu, len toľko,  

 
JUDr. Anna Torišková 
- pán Mondočko, len toľko k tomu, že ak ste nadobudli pocit z mojich vyjadrení, že som 

rozhodovala alebo rozhodujem o niečom takomto, tak to tak nie je, ani jeden z nás 
poslancov, čo sme tu, nemôže rozhodovať o vydaní stavebného, búracieho alebo 
akéhokoľvek iného povolenia; ja som tým len chcela povedať to, že niekto niečo povie  
a urobí sa z toho bububu, že treba možno počkať na to, že čo tam naozaj bude a presne to 
čo, rozhoduje o tom pani vedúca stavebného úradu Evička Lukačovičová, ona vás prizve 
verejnou vyhláškou na to rokovanie a treba si to práve s tým investorom tam vydiskutovať; 
pokiaľ by to malo byť niečo, čo je v rozpore a budeme o tom rozhodovať my, dovolím si 
povedať možno za nás všetkých, že nikto by takéto niečo nepodporil, pretože nikto z nás 
nechce ubližovať vám ako obyvateľom, aby ste tam trpeli niečím, nejakou opachou, ako ste 
to nazvali; takže, ak som povedala niečo, čo ste zle pochopili, tak sa ospravedlňujem, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja by som možno tak z úcty k šedinám, až je to možné, už tu odznelo kopec, ak by nebol 

veľký problém poslať mimo tej elektronickej komunikácie jeden doporučený list, keď sa 
niečo bude diať, smerom na dotknuté strany, to by bolo perfektné, 

 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- no tak to by nebolo perfektné, lebo pani prokurátorka by nás za toto asi nepochválila, 

doručovanie verejnou vyhláškou je inštitút správneho konania, ktorý musí byť dodržaný  
a prokurátorka si na toto dáva veľký pozor, 
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Ing. Peter Andráši  
- čiže dostanú to, normálne bude to oficiálne ako to má byť,  

 
Róbert Tölgyesi  
- elektronicky, 

 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- doručovanie verejnou vyhláškou je presne ...  

 
Ing. Peter Andráši  
- (... nezrozumiteľný zvukový záznam ...) príde nejaký list?  

 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- list, áno to je duplicitné doručovanie a narúša sa rovnosť účastníkov konania,  
- proste veľký počet účastníkov konania, forma verejnou vyhláškou doručovanie, je to úplne 

inštitút správneho práva, ktorý musíme my dodržiavať; túto vec zastupuje ...,  
 

Ing. Peter Andráši  
- alebo telefonicky? 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- túto vec zastupuje veľmi dobre pán Andráši a fakt informuje celé mesto a naozaj, kto chce, 

tak sa dozvie tieto veci, tá verejná vyhláška je naozaj inštitút, ktorý tu ide, ja nič neskrývam, 
kľudne všetci mimo aj úradných hodín sa môžete kľudne zastaviť a ja vám všetko 
vysvetlím, ale aj tak veci, ktoré na tom konaní majú byť vysvetlené, tak je to vtedy alebo 
maximálne dovtedy, kým je to konanie, či búracie, či stavebné, dovtedy treba tie námietky 
podávať a najlepšie na tom konaní je, keď sa všetky veci vyčistia, vydiskutujú, na to je to 
konanie, presne na to, 

 
Ing. Peter Andráši 
- ja sa vrátim ešte raz k tomu, tu nejde o to, čo je na konaní atď., atď., tu ide v podstate o to, 

že áno, zákon nejak káže a dajme bokom Róberta, keby bol v inom meste, tak tu už sa nikto 
nič nedozvie?  
 

Mgr. Eva Lukačovičová 
- dozvie, 
 
Ing. Peter Andráši 
- ale skôr ide o to, že je to na tabuli, je to tak a teraz človek, aby rozmýšľal, hej, voľačo sa 

tam deje, budeme chodiť na striedačku k tabuli, či tam v meste niečo; ako ja len čisto im 
pomôcť, tým ľuďom, proste dvihnúť telefón, 

 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- ale to nemôžem urobiť ja, 
 
Ing. Peter Andráši 
- tak nech to urobí niekto druhý, 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- a kto? 
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Ing. Peter Andráši 
- to je jedno, nech to zavolá niekto mne a ja to zavolám im,  
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- ešte raz, my sme prenesený výkon štátnej správy a musíme sa podľa toho správať, 
 
Ing. Peter Andráši 
- skôr ide i to, že asi nie všetci vo vyššom veku čítajú tabule a očakávajú, že tam niečo bude, 

lebo normálny súdny človek ... 
 
Róbert Tölgyesi  
- všetci tomuto rozumieme Peťo, ale žiaľ takto ... 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- na margo toho možno bude aj horšie, keď bude nový stavebný zákon, tak tam to pôjde 

všetko elektronicky, ale ... 
 
Peter Szalay 
- ja len asi dve veci, hej, či úradná tabuľa alebo nie, aj tak sa dozvedeli všetci tí, ktorí sú tam 

nejakým spôsobom dotknutí, o tom, že niečo sa tam deje, ja bývam tiež v bytovke  
a náš správca dostáva všetko elektronickou formou, áno, distribuuje to elektronickou 
formou a takisto pre starších ľudí to vyvesí na výťah, 

- druhá vec, čo sa tam bude stavať nikto ešte netuší, mantinely dáva k tomuto stavebný zákon 
a územný plán a pokiaľ mimo tohoto vyjde, architekt, ktorý to bude spracovávať, tak k nám 
sa to dostane na komisiu územného plánovania a my to budeme pripomienkovať, takisto 
ako ostatné stavby sme pripomienkovali, určite aj toto budeme pripomienkovať; tento 
investor už mal jeden zámer, vedľa požiarnej zbrojnice chcel niečo stavať, dodnes sa nič 
tam nepohlo; nejakým spôsobom v septembri kúpil tento pozemok, hej a niečo tam, niečo 
tam plánuje; pokiaľ on bude v medziach zákona, tak nikto z nás, ani obyvateľov, ani 
mestské zastupiteľstvo, ani mesto mu nemôže v tom zabrániť, aby tam zrealizoval svoj 
investičný zámer,  

 
Róbert Tölgyesi  
- ešte raz dovoľte, aby som poďakoval, že ste sem prišli a povedali vaše slová, vaše trápenia; 

je na zvážení a na zamyslení sa, ale žiaľ, pokiaľ sa všetko dodrží, nedá sa iné nič robiť, 
- v každom prípade zatiaľ, kým prejdeme k ďalšiemu bodu E 2, vyhlasujem 45 minútovú 

prestávku, pardon polhodinovú prestávku. 
 
 
E....PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI  
 
2. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva - materiál číslo E 2/1/2023 
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- ja by som sa chcela len tak vyjadriť, nechcem vôbec kaziť teraz toto hlasovanie alebo nejako 

meniť tie lístky, len by som navrhovala, aby poslanci pouvažovali nad tým, že či brať do 
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hlasovania aj kandidatúru pani Ing. Psotovej, pretože všetci splnili podmienky a ona 
nesplnila podmienky, ona sa zahlásila neskoro, nie? každý mal zahlásiť sa do 10. januára 
a toto prišlo neskôr, takže pravdepodobne sa zahlásila neskoro a vieme aj o iných, ktorí 
nesplnili podmienky a tým pádom ich odkázali, že prepáčte, ale už ste nesplnili podmienky, 
takže už vás nezaradíme, tak prečo práve ju by sme mali brať do úvahy ako kandidátku, 

- ja navrhujem, aby nad tým pouvažovali poslanci, že či ju brať do úvahy pri volení, 
 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- myslím, že to by asi trebalo poslaneckým návrhom zrejme o tom rozhodnúť, teda moje 

vyjadrenie; a ak môžem len ... 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- mám ináč návrh na uznesenie, 
 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- z praktických dôvodov z minulých období; tá lehota, do ktorej mohli občania podať žiadosť, 

bola 10. január, v podstate je to taký pracovný termín, nie je to žiadny zákonný, žiadny iný 
termín, lebo z ničoho nám nevyplýva, že dokedy mohlo byť; snažila som sa navrhnúť taký 
dostatočný časový priestor, aby tí občania mali dostatok času na to prihlásiť sa do komisie, 
len následne potom je to dosť rozsiahla agenda, to je celý jeden šanón žiadostí, ktorý bolo 
treba rozdeliť, spracovať, prílohy, ktoré ste dostali, naskenovať, je s tým dosť akože 
administratívy, takže nejaký ten časový limit sa tam musel ohraničiť a ak náhodou sa stalo, 
a stalo sa to aj v minulých volebných obdobiach, že doručili ešte aj po lehote, ak to doručili 
do dňa termínu expedície materiálu, aj keď to bolo po lehote, bez problémov sme to zaradili 
a dostali ste to ako poslanci na schválenie toho člena; pani Psotová to doručila až po 
distribúcii materiálov, ale bola tu tá žiadosť doručená, ja som ten materiál teda ešte doplnila, 
tú jej žiadosť; je samozrejme na vás, na vašom rozhodnutí, ako sa k tomu postavíte, 

 
Ing. Ingrid Kántorová 
- škoda, máme akože kamarátku, ktorá sa tiež hlásila a povedali jej, že prihlásili ste sa na zlý 

mail a tým pádom už ona sa potom nehlásila na iný, 
 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- to nie je celkom tak, ako hovoríte, nie, ona mi volala, lebo priamo so mnou hovorila, 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- myslíš Ivanu Ďurovkovú? 
 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- áno, a ona nezareagovala vôbec, akože nevyjadrila sa, ona len, že poslala to na zlý mail, 

neriešila ďalej nič, že by mala záujem, takže, 
 
Ing. Ingrid Kántorová 
- no dobre, toto sme nevedeli, 
 
Róbert Tölgyesi  
- dávaš poslanecký návrh? ja som pochopil, že nie, 
 
Ing. Ingrid Kántorová nepodala poslanecký návrh. 
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Hlasovanie o časti A., B. predloženého návrhu na uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva, 
B. schvaľuje 

počet a pomer členov jednotlivých komisií nasledovne: 
1. komisie uvedené v časti C. tohto uznesenia pod číslom 1. až 7.  

- počet členov 11, z toho 5 poslancov (vrátane predsedu) a 6 neposlancov 
2. komisia uvedená v časti C. tohto uznesenia pod číslom 8. t. j. komisia pre udeľovanie 

ocenení mesta Šaľa  
- počet členov 5, z toho 3 poslanci (vrátane predsedu) a 2 neposlanci   

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Róbert Tölgyesi 
- rokovací poriadok mestského zastupiteľstva podľa § 16 upravuje a bude tajné hlasovanie  

o voľbe členov komisií, 
- vyhlasujem krátku prestávku, aby sa mohli rozdať hlasovacie lístky a pristúpime potom 

k hlasovaniu, 
 

Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- ešte ak môžem len dodať, je hromadný hlasovací lístok pre všetky komisie, na poslednej 

strane máte pokyn na úpravu hlasovacieho lístka, čiže tým, že sa schválil počet a pomer 
členov komisií, predsedovia komisií sú už zvolení, takže z poslancov volíte najviac štyroch 
kandidátov a z neposlancov šesť, čiže štyri a šesť, desať, plus jedenásty predseda, tak aby 
bol dodržaný celkový počet a aj ten pomer; osobitne komisia pre udeľovanie ocenení, tam 
sú dvaja poslanci, dvaja neposlanci,   
 

Bolo rozdaných 21 hlasovacích lístkov, následne sa pristúpilo k voľbe členov jednotlivých 
komisií a to tajným hlasovaním v súlade s § 16 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
Po uskutočnení tajného hlasovania Róbert Tölgyesi vyzval predsedníčku volebnej komisie 
JUDr. Annu Toriškovú, aby volebná komisia sčítala hlasy (bolo odovzdaných 21 hlasovacích 
lístkov) a potom po sčítaní oboznámila všetkých prítomných s výsledkami volieb členov 
komisií. 
Nasledovala prestávka, po prestávke: 
 
JUDr. Anna Torišková 
- na základe sčítania odovzdaných platných hlasov v prospech jednotlivých kandidátov 

oznamujem nasledovné výsledky – výsledky volieb členov komisií (tajným hlasovaním) 
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za členov komisií, podľa jednotlivých komisií, s uvedením 
počtu získaných hlasov: 
 
1. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky  

poslanci: 
1. RSDr. Peter Gomboš (17) 
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2. Mgr. Dominika Jarošová (19) 
3. Mgr. Ildikó Jarošová (17) 
4. PaedDr. Danica Lehocká PhD. (16) 
 
verejnosť – neposlanci:  
1. Sylvia Braunová (18) 
2. RSDr. Ľubor Gáll (19) 
3. Mgr. Eva Schmidtová MPH (15)  
4. PhDr. Silvia Straňáková (17) 
5. Mgr. Renáta Zelezníková (17) 
6. PhDr. Margaréta Zozuľáková (17) 

 
2. Komisia kultúry a cestovného ruchu 

poslanci: 
1. Bc. Tomáš Benkovič (19) 
2. Peter Hlavatý (19) 
3. Ing. Peter Jaroš (18) 
4. PaedDr. Danica Lehocká PhD. (13) 
 
verejnosť – neposlanci:  
1. Mgr. Miriam Hambalková (15) 
2. Kristián Rehák (18) 
3. Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová (17) 
4. Ing. Alžbeta Sedliačiková (14) 
5. Mgr. Ondrej Sirota (18) 
6. Lucia Zemková (18) 

 
3. Komisia mládeže a športu  

poslanci: 
1. Bc. Tomáš Benkovič (20) 
2. Mgr. Róbert Čibrik (21) 
3. Ing. Slavomír Kališ (21) 
4. Ing. Tomáš Mészáros (21) 

 
verejnosť – neposlanci:  
1. Jozef Holota (15) 
2. Ladislav Jaroš st. (14) 
3. Ľuboš Káras (13) 
4. Jana Majdlenová (14) 
5. Ing. Marián Miškovič (16) 
6. Ing. Karol Molnár (13) 
 

4. Komisia ekonomická 
poslanci: 
1. Ing. Peter Andráši (20) 
2. Mgr. Monika Budaiová (19) 
3. Mgr. Róbert Čibrik (19) 
4. Róbert Tölgyesi (19) 
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verejnosť – neposlanci:  
1. Ing. Klaudia Antálková (15) 
2. Ing. Tibor Baran (17) 
3. Ing. Martin Gálik (17) 
4. Ing. Erika Sedlárová (16) 
5. Ing. Igor Valent (14) 
6. Samuel Zemko (15) 
 

5. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy 
poslanci: 
1. Mgr. Monika Budaiová (20) 
2. Ing. Ingrid Kántorová (21) 
3. Peter Szalay (21) 
4. JUDr. Anna Torišková (21) 

 
verejnosť – neposlanci:  
1. Ing. Marián Antal (17) 
2. Ing. arch. Viktor Becker (17) 
3. Ing. Ondrej Hanko (17) 
4. Ing. Kristián Szekeres PhD. (20) 
5. Ing. Vladimír Vicena (15) 
6. MA Simeon Vincze (14) 
 

6. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
poslanci: 
1. Ing. Róbert Andráši (20) 
2. Ing. Peter Jaroš (20) 
3. Mgr. Miloslav Kollár (20) 
4. Ing. Gabriela Lacková (20) 

 
verejnosť – neposlanci:  
1. Ing. Gabriela Braníková (15) 
2. Mgr. Ladislav Medveczký (16) 
3. MVDr. Bohuslava Miškovičová (16) 
4. Ing. Oľga Móri (15) 
5. Ing. Peter Sűss (19) 
6. PhDr. Mgr. Marián Šperka (18) 
 

7. Komisia školstva 
poslanci: 
1. Mgr. Dominika Jarošová (21) 
2. Mgr. Ildikó Jarošová (21) 
3. Ing. Slavomír Kališ (21) 
4. Marek Molnár (20) 
 
verejnosť – neposlanci:  
1. Mgr. Monika Hamarová (18) 
2. Ing. Michal Malárik (20) 
3. PaedDr. Dagmar Mesárošová (14) 
4. PhDr. Silvia Straňáková (15) 
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5. PaedDr. Vladimír Takáč (17) 
6. Mgr. Nora Valentínová (18) 

 
8. Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa  

poslanci: 
1. Róbert Tölgyesi (21) 
2. Miloš Rehák (20) 

 
verejnosť – neposlanci:  
1. Ing. Tibor Baran (18) 
2. Mgr. Jozef Varsányi (14) 

 
 
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za členov komisií, podľa jednotlivých komisií, s uvedením počtu 
získaných hlasov: 
 
(1) Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky  

Kandidáti – poslanci: 
1. Ing. Róbert Andráši (5) 
2. Ing. Ingrid Kántorová (5) 
 
Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. JUDr. Lýdia Botorče (3) 
2. Július Horváth (0) 
3. Mgr. Irina Kostová (5) 
4. Ing. Aneta Murcinová (0) 
5. JUDr. Ing. Margita Pekárová (0) 
6. Mgr. Tomáš Skalický (2) 

 
(2) Komisia kultúry a cestovného ruchu  

Kandidáti – poslanci: 
1. Mgr. Miloslav Kollár (8) 
 
Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. Mgr. Miroslav Demín (8) 
2. Dana Gálová Dogáňová (4) 
3. Ing. Aneta Murcinová (2) 

 
(3) Komisia mládeže a športu  

Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. PhDr. Radoslava Aľakšová (10) 
2. Igor Bleho (1) 
3. Ing. Matúš Kompas (5) 
4. František Mészáros (2) 
5. Ing. Ladislav Mitošinka (1) 
6. Ing. Marek Sklenár (8) 
7. Mgr. Marián Varga (3) 
 

(4) Komisia ekonomická  
Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
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1. Ing. Eva Antálková (0) 
2. Ing. František Botka (1) 
3. Ing. Zuzana Galbavá (1) 
4. Ing. Roland Grédi (0) 
5. Ing. Noémi Kubiková (1) 
6. Bc. Elza Melegová (3) 
7. Ing. Peter Mikláš (5) 
8. Ing. Aneta Murcinová (1) 
9. Ing. Michael Simek (3) 
10. Ing. Eva Sirotová (1) 
11. Ing. Helena Psotová (3) 

 
(5) Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy  

Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. Ing. arch. Andrea Belzárová (3) 
2. Ing. Gabriela Braníková (2) 
3. Ing. Soňa Minárechová (5) 
4. Mgr. Tomáš Skalický (0) 
5. Ivan Vlk (6) 
 

(6) Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  
Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. Ing. Martin Jakuš (5) 
2. Jakub Matajs (5) 
3. Mgr. Tomáš Skalický (2) 
4. MA Simeon Vincze (1) 
 

(7) Komisia školstva  
Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. Mgr. Eva Aláčová (7) 
2. Ing. Eva Antálková (0) 
3. Mgr. Katarína Grznárová (5) 
4. František Mészáros (0) 

 
(8) Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa  

Kandidáti – verejnosť – neposlanci:  
1. Mgr. Miroslav Demín (6) 

 
Úplné znenie prijatého uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva, 
B. schvaľuje 

počet a pomer členov jednotlivých komisií nasledovne: 
1. komisie uvedené v časti C. tohto uznesenia pod číslom 1. až 7.  

- počet členov 11, z toho 5 poslancov (vrátane predsedu) a 6 neposlancov 
2. komisia uvedená v časti C. tohto uznesenia pod číslom 8. t. j. komisia pre udeľovanie 

ocenení mesta Šaľa  
- počet členov 5, z toho 3 poslanci (vrátane predsedu) a 2 neposlanci   
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C. volí  
členov komisií: 
1.   komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky 

členovia – poslanci: RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, 
                                             Mgr. Ildikó Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká PhD. 

členovia – neposlanci: Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll,  
                                     Mgr. Eva Schmidtová MPH, PhDr. Silvia Straňáková, 

                                                 Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková 
      2.   komisia kultúry a cestovného ruchu  

členovia – poslanci: Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
                                             PaedDr. Danica Lehocká PhD. 

členovia – neposlanci: Mgr. Miriam Hambalková, Kristián Rehák, 
                                                 Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, Ing. Alžbeta Sedliačiková, 
                                                 Mgr. Ondrej Sirota, Lucia Zemková 
      3.   komisia mládeže a športu 

členovia – poslanci: Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Slavomír Kališ, 
                                             Ing. Tomáš Mészáros 

členovia – neposlanci: Jozef Holota, Ladislav Jaroš st., Ľuboš Káras, Jana Majdlenová, 
                                                 Ing. Marián Miškovič, Ing. Karol Molnár 
      4.   komisia ekonomická 

členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, 
                                             Róbert Tölgyesi 

členovia – neposlanci: Ing. Klaudia Antálková, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik, 
                                                Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko 
      5.   komisia územného plánovania, výstavby a dopravy 

členovia – poslanci: Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, 
                                             JUDr. Anna Torišková 

členovia – neposlanci: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Ondrej Hanko 
                                                Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Vladimír Vicena, 
                                                MA Simeon Vincze 
      6.   komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  

členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Miloslav Kollár, 
                                             Ing. Gabriela Lacková 

členovia – neposlanci: Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Ladislav Medveczký , 
                                                MVDr. Bohuslava Miškovičová, Ing. Oľga Móri, 
                                                Ing. Peter Sűss, PhDr. Mgr. Marián Šperka 
      7.   komisia školstva  

členovia – poslanci: Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,  
         Ing. Slavomír Kališ, Marek Molnár 

členovia – neposlanci: Mgr. Monika Hamarová, Ing. Michal Malárik, 
                                          PaedDr. Dagmar Mesárošová, PhDr. Silvia Straňáková, 
                                          PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová 

      8.   komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa  
členovia – poslanci: Róbert Tölgyesi, Miloš Rehák 
členovia – neposlanci: Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi 
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F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dodaní tovarov č. 852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-

technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“ - materiál číslo 
F 1/1/2023 

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF 
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. 852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-technického 
vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálno-

technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“ 
b) Zmluvu o dodaní tovarov č. 852/2022 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. ods. 2 zákona             

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v rámci projektu 
„Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“ 
s dodávateľom BEGA s.r.o., Lehota PD, 951 36  Lehota, IČO: 36547654 

C. schvaľuje 
odovzdanie nadobudnutého materiálno technického vybavenia do správy Domova 
sociálnych služieb KORY, Okružná 1026/11, Šaľa, ako zariadenia Organizácie sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa so sídlom Šaľa, Horná ul. 11, IČO: 17641471, príspevkovej 
organizácie mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Zmluva o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu 

„Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské 
inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“ - materiál číslo F 2/1/2023 

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zmluvu o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Výstavba 
detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské inkluzívne ihrisko 
RODINKA v Šali“, 
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B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Detské inkluzívne 

ihrisko RODINKA v Šali“,  
b) Zmluvu o dielo č. 43/2023 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných  
prác Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA, na predmet zákazky  
„Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“ s dodávateľom ALEXNIN, s. r. o. 
Hurbanovská cesta 812/27, 946 57 Svätý Peter, IČO: 54097401 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Róbert Tölgyesi, zástupca primátora mesta,  
sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2023.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Ing. Peter Jaroš 
 
 
 
Peter Szalay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Andrea Súdorová 
Šaľa 22. februára 2023   
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