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ZÁPISNICA 
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

27. októbra 2005 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Iveta Nikodémová 
 
 

ČASŤ I. 
 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 

 
 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Ing. Tibor Baran, primátor 
mesta v súlade s § 12 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a  rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva schváleného 
uznesením MsZ č. 4/2003, bod VIII, účinného od 26. júna 2003. 
 
Ing. Tibor Baran privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 21, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Neprítomní pri zahájení zasadnutia: 
Ing. Jozef Husárik – ospravedlnený, 
MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Štefan Bartošovič – ohlásili neskorší 
príchod,  
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
do bodu C. Hospodárenie mesta doplniť bod 
C 3/5/05 Stanovisko MsZ k spolufinancovaniu projektu „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“ 
 
do bodu D. Majetkové záležitosti doplniť bod  
D 13/5/05 Vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa pre 
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa 
 
do bodu F. Právne záležitosti doplniť bod 
F 1/5/05 Okružná križovatka Nám. Alexandra Dubčeka – zmluva o údržbe okružnej 
križovatky medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom 
 
v súvislosti s nevysporiadaním majetku stiahnuť materiál  D 1/5/05 Lidl Slovenská 
republika, v.o.s. – žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- do bodu A. Informačné materiály a správy za bod A 1/5/05 doplniť ako bod A 2/5/05 
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Opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia MsZ č. 4/2005 – III (outsourcing), 
- do bodu B. VZN, normy mesta a uznesenia za bod B 1/5/05 doplniť ako bod B 2/5/05 

Návrh na zmenu štruktúry komisií MsZ, 
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- stiahnuť materiál G 1/5/05 Návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení na 

rok 2006 z dôvodu, že na zasadnutí MsR bol prerokovaný, ale nebol schválený, 
 
Ing. Miroslav Polónyi  
- do bodu A. Informačné materiály a správy doplniť Informáciu o internetovej stránke 

mesta Šaľa,  
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – A 2/5/05 Opätovné prerokovanie nepodpísaného 
uznesenia MsZ č. 4/2005 – III (outsourcing), 
 
Prezentácia: 24 
Za:  13  
Proti:    5 
Zdržal sa:   6 
 
Bod A 2/5/05 bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – B 2/5/05 Návrh na zmenu štruktúry komisií MsZ, 
 
Prezentácia: 24 
Za:  17  
Proti:    2 
Zdržal sa:   5 
 
Bod B 2/5/05 bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe - C 3/5/05 Stanovisko MsZ k spolufinancovaniu 
projektu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“, 
 
Prezentácia: 23 
Za:  22  
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
Bod C 3/5/05 bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – A 6/5/05 Informácia o internetovej stránke mesta 
Šaľa, 
 
Prezentácia: 24 
Za:  23  
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Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Bod A 6/5/05 bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – D 13/5/05 Vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa, 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod D 13/5/05 bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – F 1/5/05 Okružná križovatka Nám. Alexandra 
Dubčeka – zmluva o údržbe okružnej križovatky medzi mestom Šaľa a Nitrianskym 
samosprávnym krajom, 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod F 1/5/05 bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o vylúčení bodu programu – G 1/5/05 Návrh na optimalizáciu siete škôl 
a školských zariadení na rok 2006, 
 
Prezentácia: 23 
Za:  10  
Proti:    9 
Zdržal sa:   4 
 
Bod G 1/5/05 nebol vylúčený z rokovania MsZ. 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 23 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
 
Časť I. 
 
Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 
zápisnice a zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
A 1/5/05 Informácia o plnení uznesení MsZ 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia MsZ č. 4/2005 – III (outsourcing) 
predkladá MUDr. Martin Alföldi 
A 2/5/05 Správa z kontrol vykonaných ÚHK 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
A 3/5/05 Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situácia 
v školskom roku 2005/2006 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
A 4/5/05 Správa o činnosti združenia Aquasport a prevádzke krytej plavárne 
predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia Aquasport 
A 6/5/05 Informácia o internetovej stránke mesta Šaľa 
predkladá Ing. Miroslav Polónyi 

 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
B 1/5/05 Energetická koncepcia mesta Šaľa –  zaradenie do VZN č. 1/2004 
predkladá Ing. Karol Mikloš, technológ MET Šaľa spol. s r.o. 
Návrh na zmenu štruktúry komisií MsZ 
predkladá MUDr. Martin Alföldi 
B 2/5/05 Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku MsZ 
predkladá Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 
 
C. Hospodárenie mesta 
C 1/5/05 Východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
C 2/5/05 DG Consult s.r.o., Hlavná 56 – žiadosť o zníženie nájomného počas letných 
mesiacov 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
C 3/5/05 Stanovisko MsZ k spolufinancovaniu projektu „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“ 
 

 
D. Majetkové záležitosti  
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
D 2/5/05 Menert spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov 
D 3/5/05 Rímsko-katolícka cirkev, farský úrad Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie 
pozemku 
D 4/5/05 Gabriel Csikós a Mgr. Katarína Heráková – žiadosť o odkúpenie pozemku 
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D 5/5/05 Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK 
Slovan Duslo Šaľa 
D 6/5/05 Kristína Sztresnyáková – súkromná škola spevu DiVoce – žiadosť o príspevok 
na prevádzku súkromnej školy spevu – bezplatný prenájom 
D 7/5/05 Aladár Popelka – žiadosť o zámenu pozemku  
D 8/5/05 Patrik Polák – žiadosť o odkúpenie pozemku na Okružnej ul. 
D 9/5/05 Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ulici č. 400 a 401 – opätovná 
žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami 
D 10/5/05 Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na prenájom bývalého detského 
sanatória na Kukučínovej ul. 
D 11/5/05 Vyhodnotenie VOS na odpredaj DPSaH 
predkladá Ing. Ferdinand Chromek, predseda súťažnej komisie 
D 12/5/05 Vyhodnotenie VOS na odpredaj nebytových priestorov v polyfunkčnej tržnici 
predkladá Ing. Ferdinand Chromek, predseda súťažnej komisie 
D 13/5/05 Vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa pre 
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 

 
E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
F. Právne záležitosti 
F 1/5/05 Okružná križovatka Nám. Alexandra Dubčeka – zmluva o údržbe okružnej 
križovatky medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom 
predkladá Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 

 
G. Rôzne 
G 1/5/05 Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení na rok 2006  
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
G 2/5/05 Návrh na udelenie ceny mesta 
predkladá Mgr. Gustáv Güll, predseda komisie pre udeľovanie ocenení 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Ing. Helena Psotová 
členovia: MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Gustáv Güll 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
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Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva - podľa rokovacieho poriadku 

 
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora 
 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
MUDr. Nora Švecová 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor Ing. Tibor Baran požiadal Mgr. Jozefa Varsányiho a Ing. Ferdinanda Chromeka 
- overovateľov zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 8. septembra 2005, aby vo veci správnosti 
a úplnosti vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia   o s v e d č i l i    správnosť zápisnice. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 5. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Iveta 
Nikodémová. 
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ČASŤ II. 
 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
A 1/5/05 Informácia o plnení uznesení MsZ 
Predložila  Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
 
Opätovné prerokovanie nepodpísaného uznesenia MsZ č. 4/2005 – III (outsourcing) 
Predložil MUDr. Martin Alföldi 
 
Na 4. riadnom zasadnutí MsZ 8. 9. 2004 bola predložená Mgr. Jozefom Belickým, 
prednostom, ústna informácia o aktuálnom stave outsourcingu. 
 
16. 9. 2005 Ing. Tibor Baran, primátor, využil ustanovenie § 13, ods. 6 zákona č. 369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení a prijaté uznesenie nepodpísal.  
 
Zdôvodnenie bolo zverejnené, MUDr. Alföldi ho prečítal. Zhrnul celú genézu outsourcingu. 
Ďalšie ustanovenie zákona č. 369/1990 Z. z. v § 13, ods. 8 dáva možnosť opätovne predložiť 
materiál a schváliť ho na rokovaní MsZ. 
Úrad pre verejné obstarávanie zamietol odvolanie mesta Šaľa voči svojmu rozhodnutiu. 
MUDr. Martin Alföldi požiadal poslancov, aby uznesenie 3/5 väčšinou podporilo, a tým 
schválilo uznesenie, ktoré bolo schválené a nepodpísané.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- procedurálny návrh - požiadala hlasovať o uznesení z 8. 9. 2005 jednotlivo,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- rozhodnutie o odvolaní je s dátumom 30. 8. 2005, v čase konania MsZ už bolo 

rozhodnutie známe, zrejme nebolo doručené mestu, 
- MsZ zadalo všetkým komisiám MsZ úlohu prerokovať tému outsourcingu, ani jedna 

komisia neodporučila outsourcing,  
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Ing. Miroslav Polónyi 
- čo mesto v tejto veci podniklo, keď sú známe nové skutočnosti? 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – má doklad o tom, že si mesto prevzalo poštu s odvolaním  

7. 10. 2005,  
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
- 30. 8. 2005 nebolo známe rozhodnutie, faktom ostáva, že tento dátum je na rozhodnutí 

uvedený, odoslané z Úradu pre verejné obstarávanie bolo 5. 10. 2005, 
- 16. 8. 2005 bolo na Úrad verejného obstarávania podané odvolanie mimo odvolacieho 

konania, na tento podnet do dnešného dňa neprišla žiadna odpoveď,  
- nie je ani informácia z Najvyššieho súdu o postúpení Krajskému súdu, ako súdu 

príslušnému pre vyriešenie tohto návrhu (žaloby), 
- rozhodnutie o odvolaní konštatuje, že mesto Šaľa sa podľa zákona o verejnom obstarávaní 

nemá možnosť odvolať, po tomto rozhodnutí bola zaslaná informácia do vestníka 
verejného obstarávania o zrušení súťaže, informácia bola zverejnená vo Vestníku  
20. 10. 2005,  

- boli pripravené nové podmienky pre verejné obstarávanie, 25. 10. 2005 boli uverejnené vo 
Vestníku SR č. 205, bola uverejnená nová súťaž, ktorá je na zabezpečenie služieb mesta 
Šaľa, názov predmetu obstarávania je Správa majetku mesta, 

- metóda je nadlimitná, 15.10.2005 bola zverejnená v Európskom vestníku verejného 
obstarávania,  

- k uzneseniu – uznesenie, ako bolo prijaté, bolo predložené návrhovou komisiou,  
- prevláda názor, že to má byť obstarávanie služieb, už je zabezpečený dodávateľ v súlade 

s úmyslom MsZ a v súlade s úmyslom mesta Šaľa zabezpečiť si hospodárske a komunálne 
činnosti dodávateľským spôsobom,  

 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – Úrad pre verejné obstarávanie rozhodlo, či mesto má alebo nemá 

právo sa odvolať, pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie odpovedali aj na otázky, 
ktoré sa týkali odvolania mesta Šaľa,  

- nie je pravdou, že sa nedotkli súťaže ako takej, odvolaním potvrdili, že rozhodnutie bolo 
správne, kde vysvetľujú čo je to koncesia, čo sú navrhované právne normy EÚ a nie 
schválené,  

- nesúhlasí tým, že mesto vyhlásilo 25. 10. 2005 novú súťaž, keď vie, že v septembri bolo 
schválené a primátorom nepodpísané uznesenie a poslanci podľa zákona majú právo 
požiadať o opätovné schválenie,  

 
Ing. Helena Psotová 
- faktická poznámka -  vo veci vyhlásenia novej súťaže MsÚ nemá právo podstupovať 

kroky bez vedomia MsZ, sú to dôležité informácie, ktoré mali byť automaticky 
predložené na MsZ,  

 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
- vyhlásenie verejného obstarávania bolo v súlade s uznesením MsZ, ktoré je platné, 
- na zasadnutí MsR nebola požiadavka doplniť tento bod do programu rokovania MsZ, 
- podmienky verejného obstarávania boli vypracované v súlade so zákonom, 
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MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – MsR nie je viac ako MsZ, na MsR táto informácia nebola 

prerokovaná, 
- je irelevantné meniť podmienky súťaže, neboli prerokované na zasadnutí MsZ,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- uznesenie, ktoré bolo prijaté MsZ a nebolo primátorom podpísané, nebolo vykonateľné, 

do 60 dní je o ňom možné hlasovať; v prípade, že bude prijaté 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov, bude vykonateľné,  

 
MUDr. Igor Bečár 
- faktická poznámka – bol porušený demokratický princíp, 
 
 
Hlasovanie o návrhu Ing. Heleny Psotovej: 
Prezentácia: 21 
Za:  11 
Proti:    4 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   p r i j a l o návrh Ing. Heleny Psotovej. 
 
 
Hlasovanie  o uznesení – I. časť:  
MsZ v Šali 
A. berie na vedomie 
informáciu o priebehu zabezpečovania a aktuálny stav outsourcingu,  
B. ruší 
uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 9. 9. 2004, ktorým MsZ schválilo 
outsourcing komunálnych činností, 
C. ukladá 
spracovať štúdiu efektívnosti vynakladania prostriedkov na jednotlivé činnosti zabezpečované 
mestom. Na jej základe navrhnúť a predložiť MsZ návrh o prípadných zmenách 
zabezpečovania jednotlivých činností tak, aby 
1. činnosti boli zlúčené – rozdelené do príbuzných skupín, 
2. dĺžka trvania zmlúv bola v hraniciach, ktoré zabezpečia možnosť efektívnej výmeny 

dodávateľa, čiže v rozpätí 2 – 7 rokov, 
 
Prezentácia: 21 
Za:  10 
Proti:    5 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   n e p o t v r d i l o  uznesenie v časti A., B., C. 1., 2. 
 
 
Hlasovanie  o uznesení – II. časť:  
MsZ v Šali 
C. ukladá 
3. školy a školské zariadenia boli vyňaté z projektu outsourcingu. 
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T: do 31. decembra 2005       Z: prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 22 
Za:  12 
Proti:    4 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie v časti C. 3. 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
nepodpísané uznesenie mestského zastupiteľstva č. 4/2005 - III 
B. nepotvrdilo 
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 4/2005 – III, zo 4. riadneho zasadnutia konaného  
8. septembra 2005. 
 
 
A 2/5/05 Správa z kontroly vykonanej ÚHK 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Na základe sťažnosti jedného z uchádzačov užšej súťaže na dodávku a montáž kamerového 
systému bola Útvarom hlavného kontrolóra vykonaná kontrola zjednodušeného postupu 
verejného obstarávania v zmysle § 119 a 120 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom 
obstarávaní.  
Kontrola bola zameraná na konkrétnu súťaž – dodávku a montáž kamerového systému mesta 
Šaľa, na jej priebeh a vyhodnotenie výsledkov užšej súťaže týkajúcej sa „Dodávky a montáže 
kamerového systému mesta Šaľa“.  
Cieľom kontroly bolo zistenie správnosti postupu pri výbere metódy verejnej súťaže 
a priebehu vyhodnotenia súťaže, na ktoré sťažovateľ poukázal.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- podprahová metóda s vyššou cenou je do objemu 500 tis. Sk, môže byť až do objemu  

2 mil. Sk ak prekročí dobu 2 roky alebo je zaradená práca v stavebnej činnosti, 
- tento systém verejnej súťaži nezodpovedá tomuto predmetu obstarávania, súťaž mala byť 

zrušená,  
- mali by sa brať na zodpovednosť ľudia, ktorí súťaž realizovali,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  11 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov užšej súťaže na dodávku 
a montáž kamerového systému mesta Šaľa, 
B. prijíma 
výsledky z vykonanej kontroly s prijatými opatreniami. 
 
 
A 3/5/05 Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situácia 
v školskom roku 2005/2006 
Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
 
Informatívna správa bola vypracovaná školským úradom na základe správ prerokovaných 
v pedagogickej rade a rade školy, kde majú zastúpenie aj poslanci MsZ a vlastných 
poznatkov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- komisia školstva sa zaoberala informatívnou správou, konštatovala, že kvalita výchovno-

vzdelávacieho procesu, z hľadiska odbornej pripravenosti učiteľov i žiakov, je na veľmi 
dobrej úrovni,  

- v budúcnosti sa treba viac zaoberať výučbou jazykov, 
-  vyzdvihla prácu CVČ, ktoré v priebehu letných prázdnin umožnilo produktívne využiť 

rodičom i deťom tento čas,  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
informatívnu správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situáciu v školskom 
roku 2005/2006, 
B. berie na vedomie 
informatívnu správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situáciu v školskom 
roku 2005/2006 v predloženom znení. 
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A 4/5/05 Správa o činnosti združenia Aquasport o prevádzke krytej plavárne 
Predložil Ing. Edmund Horváth, predseda združenia Aquasport 
 
Cieľom správy bolo predložiť informáciu o ekonomických aspektoch prevádzkovania krytej 
plavárne od roku 2003 do roku 2005 s prechodom na január 2006 a vyhliadkami na 
kalendárny rok 2006. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- potrebuje mesto krytú plaváreň? 
- klesá podiel Dusla a.s. na nákladoch,  
- poslanecký návrh – do bodu C. navrhovaného uznesenia doplniť - vstúpiť do rokovania 

s Duslom a.s., aby sa alikvotnou časťou podieľali na energiách plavárne, prehodnotiť 
percentuálne podiely krytia nákladov,  

 
JUDr. Ladislav Kelemen 
- stotožnil sa s názorom Ing. Heleny Psotovej, 
- v správe postráda počet návštevníkov plavárne, v akom podiele sú z toho školy a deti, 

organizované podujatia pre školy, 
 
Ing. Edmund Horváth 
- v správe sa príspevky Dusla a.s. týkali renovácie objektu, 
- Duslo a.s. dosť významne prispieva na prevádzku krytej plavárne – bezodplatnou 

dodávkou tepla,  
- za I. polrok 2005 absolvovali plavecký výcvik deti zo základných aj materských škôl zo 
- v Šale, Šoporne, Močenku, Hornej Kráľovej, Matúškova, Veľkých Úľan, Nových 

Zámkov, Serede, Trstíc, Šintavy, Vlčian, Žihárca, Kráľovho Brodu, Tvrdošoviec, Malej 
Mače,  

- za 7 mesiacov bolo 3783 vstupov do krytej plavárne, z toho Šaľa 2212 vstupov,  
- výcvikové turnusy sú už aj na jar 2006 rezervované, výhoda spočíva v detskom výukovom 

bazéne,  
- svoju činnosť tu vykonávajú plavecký klub Dusla, športový klub Triton – potápači 

a plutvové plávanie, klub Amfora,  
 
Ing. Helena Psotová 
- faktická poznámka – za november a december 2005 je potrebné zaplatiť ešte 700 tis. Sk, 

či 2,7 mil. Sk bolo v rozpočte mesta a či sa mesto zaviazalo zaplatiť aj 700 tis. Sk?  
- ak táto čiastka nebola schválená, rokovať o zabezpečení tejto čiastky až po stretnutí 

s Duslom a.s.,  
 
Ing. Daša Danadová 
- v rozpočte pre Aquasport sú schválené 2 mil. Sk na rok 2005, 
- materiál bol pripravovaný s cieľom doplniť príspevok o ďalších 700 tis. Sk na rok 2005, 

dalo by sa to riešiť zmenou rozpočtu v decembri 2005, momentálne peniaze nie sú,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- navrhol hlasovať len o rokovaní s Duslom a.s., 
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- informoval o stretnutí MsR s riaditeľom Dusla a.s., Ing. Karlubíkom, otvorila sa aj otázka 
krytej plavárne,  

- mesto nefinancuje dodávku tepla, financuje dodávku elektrickej energie potrebnú na 
prepravu teplej vody (cca 1,8 – 1,9 mil. Sk), polovica tejto energie ide na dodávku tepla 
a polovica elektrickej energie na obehové čerpadlá, svetlá,  

- niekedy je v prospech veci potrebné urobiť aj netaktický krok, napr. nezaplatiť jeden 
mesiac za elektrickú energiu,  

- vhodné by bolo nerokovať o peniazoch, peniaze podmieniť rokovaniu s Duslom 
a prípadnej zmene rozpočtu mesta v decembri 2005, 

- navrhol úpravu navrhnutého uznesenia: vynechať bod B. a doplniť - prerokovať situáciu 
ohľadom financovania prevádzky plavárne s generálnym riaditeľom Duslo a. s. s cieľom 
zvýšiť podiel Dusla a.s. na činnosti združenia a nadväzne riešiť problematiku na 6. 
riadnom zasadnutí MsZ, 

 
Ing. Edmund Horváth 
- jedna vec je rokovanie, druhá vec je stav na bankovom účte, 12. 11. 2005 nebudú peniaze 

na výplaty napriek tomu, že tržby sú slušné,  
- krytá plaváreň nie je ziskový podnik,  
- návrhom uznesenia sa malo zabezpečiť premostenie  do 4. štvrťroka 2005,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – požiadal o spojenie poslaneckého návrhu Ing. Psotovej so svojím 

návrhom - B. schvaľuje požiadavku na transfer príspevku na krytie častí nákladov vo 
výške 300 000,-- Sk za mesiac november, 

- C. odporúča primátorovi mesta prerokovať situáciu ohľadom financovania prevádzky 
plavárne s generálnym riaditeľom Duslo a. s. s cieľom zvýšiť podiel Dusla a. s. na 
činnosti združenia a nadväzne riešiť problematiku na 6. riadnom zasadnutí MsZ, 

 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
správu o činnosti združenia Aquasport o prevádzke krytej plavárne, 
B. schvaľuje 
požiadavku na transfer príspevku na krytie častí nákladov vo výške 300 000,-- Sk za 
mesiac november, 
C. odporúča 
primátorovi mesta prerokovať situáciu ohľadom financovania prevádzky plavárne 
s generálnym riaditeľom Duslo a. s. s cieľom zvýšiť podiel Dusla a.s. na činnosti 
združenia a nadväzne riešiť problematiku na 6. riadnom zasadnutí MsZ. 
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A 6/5/01 Informácia o internetovej stránke mesta Šaľa 
Predložil Ing. Miroslav Polónyi 
 
O doplnenie bodu požiadal z dôvodu, že na diskusnom fóre internetovej stránky mesta Šaľa sa 
objavujú príspevky obyvateľov na hranici zákona. 
Vyzval prednostu MsÚ, aby prispievatelia v diskusnom fóre prešli povinnou registráciou, 
a aby u každého prispievateľa bola zverejnená aj IP adresa. Všetko z dôvodu možného 
postihu pri šírení poplašnej správy. Žiadal, aby materiál bol predložený na rokovanie MsZ.  
 
Z akého dôvodu tieto požiadavky neboli splnené? 
 
návrh na uznesenie: 
MsZ v Šali 
B. schvaľuje, aby prispievatelia na podstránke Fórum internetovej stránky mesta Šaľa 
prešli povinnou registráciou a pri každom príspevku bola zverejňovaná IP adresa 
prispievateľa, 
  
Ing. Polónyi žiadal o databázu prispievateľov na internetovú stránku mesta. Prednosta 
písomne odpovedal, že mesto, ako správca stránky, takúto databázu nemá. Správca webovej 
stránky mesta priznal, že komukoľvek môže byť k dispozícii takáto databáza 1 rok spätne so 
všetkými IP adresami. Kto má pravdu? 
Koho dôveru, zo strany poslancov, má prednosta MsÚ? 
 
C. vyjadruje dôveru prednostovi mestského úradu Šaľa Mgr. Jozefovi Belickému, 
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
- k nesplneniu požiadavky poslanca MsZ - MsÚ nie je orgánom poslancov, ale MsZ, nie je 

uložená povinnosť plniť žiadosti jednotlivých poslancov ale plniť uznesenia MsZ,  
- z internetového fóra nechal zmazať niektoré informácie, ktoré by poškodzovali meno 

samosprávy, nechal si vysvetliť problematiku identifikácie prispievateľov,  
- pripravuje sa a do dvoch týždňov bude sfunkčnený systém registrácie pre prístup na fóre,  
- správca siete pripravuje prístup na chat s tým, že postupne fórum zanikne,  
- fórum nezaniká, dáva priestor pre anonymné príspevky, po zmazaní niektorých 

príspevkov boli ohlasy v zmysle, že sa robí cenzúra,  
- nerozumie požiadavke o zverejnení IP adresy, drvivá väčšina prispievateľov bude mať 

maximálne tri IP adresy (tri najväčšie siete providerov v meste), 
- o neposkytnutí databázy – nevie, čo a komu  administrátor na fóre napísal, prednosta 

dostal informáciu od administrátora, že taká databáza sa nevedie, zo zákona nemá 
povinnosť ju viesť a MsÚ takúto informáciu nemá z čoho poskytnúť,  

-  k nepripraveniu materiálu – nebolo jasné, o čom by mal byť pripravený materiál, ak MsZ 
uznesením uloží pripraviť materiál, informáciu o internetovej stránke, žiadosti vyhovie,  

- hlasovanie o prejavení dôvery nemá žiadny vzťah k zamestnaneckému pomeru, 
nerozumie, čo tým mieni poslanec Polónyi demonštrovať,  

 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- v súvislosti s dianím mesta dostával e-maily a príspevky aj na súkromnú internetovú 

adresu, berie to ako súčasť života v meste,  
- nesúhlasí s fórom a zverejnením anonymných príspevkov,  
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho – zverejnenie IP adresy na 
internete:  
Prezentácia: 24 
Za:  15 
Proti:    5 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho – vyjadrenie dôvery prednostovi 
Mgr. Jozefovi Belickému: 
Prezentácia: 19 
Za:  12 
Proti:    5 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   v y j a d r i l o   dôveru prednostovi Mgr. Jozefovi Belickému. 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
informáciu o internetovej stránke mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
aby prispievatelia na podstránke Fórum internetovej stránky mesta Šaľa prešli 
povinnou registráciou a pri každom príspevku bola zverejňovaná IP adresa 
prispievateľa, 
C.  vyjadruje dôveru 
prednostovi mestského úradu Šaľa Mgr. Jozefovi Belickému. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
B 1/5/05 Energetická koncepcia mesta Šaľa - zaradenie do VZN č. 1/2004 
Predložil Ing. Karol Mikloš, technológ MET Šaľa spol. s r.o. 
 
Pri tvorbe Územného plánu mesta Šaľa boli do dodatku zapracované opatrenia, v ktorých sa 
malo presadzovať uplatnenie energetickej politiky. Tento materiál bol na 3. riadnom zasadnutí 
MsZ 24. júna 2004 schválený v bode VIII – ÚPN Šaľa a VZN o vyhlásení záväznej časti ÚPN 
mesta Šaľa. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
Metodické usmernenie pre tvorbu koncepcie rozvoja obci v oblasti tepelnej energetiky. Mesto  
musí vypracovať túto koncepciu ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý 
rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.  
 
Koncepciu musí schváliť mestské zastupiteľstvo a po jej schválení sa stáva súčasťou záväznej 
časti územno-plánovacej dokumentácie. 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- v zmysle legislatívy nie je možné koncepciu zaradiť do VZN, môže to byť formou 

dodatku alebo samostatným VZN, ktorým sa bude meniť alebo dopĺňať VZN č. 1/2004, 
- ide o VZN, prípadne dodatok, či bolo 15 dní pred prerokovaním vyvesené na úradnej 

tabuli mesta, či boli nejaké pripomienky a či bolo pripomienkové konanie vyhodnotené? 
 
Ing. Karol Mikloš 
- nemôže to byť ako nové VZN, zákon hovorí, že je to súčasť VZN, môže to byť formou 

dodatku, 
- k vyveseniu sa nevedel vyjadriť,  
 
Ing. Helena Psotová 
- ak to nebolo vyvesené v úradnej tabuli, je potrebné stiahnuť materiál a dopracovať ho 

v zmysle platnej legislatívy,  
 
 
Ing. Karol Mikloš stiahol materiál z rokovania. 
 
 
Návrh na zmenu štruktúry komisií MsZ 
Predložil MUDr. Martin Alföldi 
 
Návrhov na zmenu štruktúry komisií bolo už niekoľko, súčasný stav nie je vyhovujúci. 
Predložil písomný návrh na uznesenie s riešením. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- materiál bol predložený bezprostredne pred rokovaním MsZ, predložili ho ľudia, ktorí sa 

dožadujú dodržiavania rokovacieho poriadku MsZ,  
- práve oni presadili na ustanovujúcom zasadnutí MsZ vytvorenie 13 komisií MsZ, nimi 

nominovaní ľudia sa snažili svojou neúčasťou blokovať činnosť komisií, 
- po porade s predsedami komisií bol 3-krát predložený návrh na redukovanie počtu 

komisií, tieto návrhy neprešli,  
- myslí si, že materiál je výplodom občianskeho združenia na základe verejného prísľubu 

v mestskom periodiku, 
- predložený návrh pri hlasovaní nepodporí,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – nikde v materiáli nie je spomenuté združenie Lepšia Šaľa ani Slovo 

Šaľanov,  
- v rokovacom poriadku sa nehovorí o tom, že poslanecký návrh má prejsť prerokovaním 

v komisiách a v MsR,  
- návrhy Ing. Botku na racionalizáciu komisií boli o tom, ako vylúčiť niektorých členov 

z komisií, ani raz neprešiel konštruktívny návrh na zmenu v štruktúre, 
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Ing. František Botka 
- využil právo reagovať na materiál,  
- nemenoval, o aké občianske združenie sa jedná ani periodikum,  
 
Ing. Helena Psotová 
- vytkla spôsob rokovania MsZ, požiadala o zdržanie sa všetkých osobných invektív, 
- nesúhlasila so spojením komisie školstva  s ostatnými navrhnutými komisiami,  
- komisia školstva má vždy 100 % účasť, sú prizývaní riaditelia škôl a školských zariadení; 

komisia školstva zasadá aj počas prázdninových mesiacov, pretože sa pripravuje na ďalší 
školský rok,  

- Zbor pre občianske záležitosti sa riadi inými spôsobmi v rámci legislatívy ako ostatné 
komisie, 

- nepovažuje za dobré v polovici obdobia meniť niečo, čo bolo prijaté na prvom MsZ, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- technická poznámka - ako sa bude hlasovať?, za každú časť zvlášť alebo za uznesenie ako 

celok? 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- vzhľadom na charakter poslaneckého návrhu sa bude hlasovať o každom návrhu osobitne,  
- doteraz sa neprijalo žiadne riešenie, akékoľvek zlúčenie komisií má svoju fantáziu,  
 
 
Hlasovanie:  o návrhu na uznesenie: B. 1. schvaľuje zmenu štruktúry komisie MsZ v Šali a to 
tak, že vytvára tri komisie spojením jednotlivých doterajších komisií nasledovne: komisia 
hospodárska a ekonomická spojením komisií pre podnikateľskú činnosť, pre správu majetku 
mesta, finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych poplatkoch 
Prezentácia: 20 
Za:    6 
Proti:  10 
Zdržal sa:  4 
 
MsZ  n e p r i j a l o  časť uznesenia v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie: o návrhu na uznesenie: B. 1. schvaľuje zmenu štruktúry komisie MsZ v Šali 
a to tak, že vytvára tri komisie spojením jednotlivých doterajších komisií nasledovne: komisia 
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu spojením komisií zdravotnej, sociálnej a pre bytové 
otázky, školstva, mládeže a športu, kultúry, zboru pre občianske záležitosti 
Prezentácia: 20 
Za:    3 
Proti:  13 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o  časť uznesenia v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie: o návrhu na uznesenie: B. 1. schvaľuje zmenu štruktúry komisie MsZ v Šali a to 
tak, že vytvára tri komisie spojením jednotlivých doterajších komisií nasledovne: komisia 
strategická spojením komisií výstavby a územného plánovania, dopravy, statergického 
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rozvoja, pre informovanosť verejnosti, životného prostredia 
Prezentácia: 20 
Za:    9 
Proti:  10   
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   n e p r i j a l o  časť uznesenia v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie: o bode B. 2. vytvorenie komisie pre „Občianske projekty“ 
Prezentácia: 20 
Za:    8 
Proti:    7 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   n e p r i j a l o   časť uznesenia v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie: o bode B. 3. zmena pracovného úväzku zástupcu primátora na polovičný 
s účinnosťou od 1.12.2005 
Prezentácia: 19 
Za:    4 
Proti:  12   
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   n e p r i j a l o   časť uznesenia v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku: 
Prezentácia: 17 
Za:    3 
Proti:  12 
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh zmeny štruktúry komisií mestského zastupiteľstva, 
B. neschvaľuje 
1. zmenu štruktúry komisií MsZ, 
2. vytvorenie komisie pre „Občianske projekty“, 
3. zmenu pracovného úväzku zástupcu primátora mesta na polovičný úväzok. 
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B 2/5/05 Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku MsZ 
Predložila Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 
 
Uznesením z 2. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 17. marca 2005  
bola uložená povinnosť vypracovať aktualizáciu Rokovacieho poriadku MsZ v Šali 
s termínom 2. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo 28. apríla 2005. Za účelom 
skvalitnenia práce primátor mesta vytvoril pracovnú komisiu v zložení MUDr. Alföldi, Ing. 
Bartošovič, Ing. Danadová, J. Hlavatý, Ing. Psotová, Bc. Ing. Zeiselová. 
Komisia zasadla 29. marca 2005. Na tomto zasadnutí Bc. Ing. Zeiselová prezentovala 
pripravený návrh zmeny rokovacieho poriadku, ku ktorému prítomní poslanci MUDr. Alföldi 
a pán Hlavatý následne prezentovali námietky a vlastné stanoviská. Komisia návrhy 
nespracovávala. 
Na 2. riadnom zasadnutí MsZ 28. apríla 2005 bol do programu rokovania zaradený  
poslanecký návrh na zmenu rokovacieho poriadku MsZ, ktorý však predkladateľ MUDr. 
Alföldi stiahol z rokovania. 
Na  pracovnej porade prednostu MsÚ 27. septembra 2005 bola uložená úloha pripraviť návrh 
aktualizácie rokovacieho poriadku MsZ. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- prečítal návrhy na zmenu rokovacieho poriadku, 
 
Ing. František Botka 
- odporučil zvážiť pripomienky MUDr. Alföldiho, niektoré už boli zapracované do 

predloženého materiálu, 
 
Ing. Anna Sedláková 
- pri tvorbe návrhu nového rokovacieho poriadku boli zapracované pripomienky a návrhy 

MUDr. Alföldiho,  
- navrhla, aby znovu zasadala komisia a zapracované návrhy odsúhlasila, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- Rokovací poriadok MsZ v Šali s porovnaním s inými mestami je detailne prepracovaný,  
- bolo by vhodné, aby primátor vymenoval novú komisiu a návrh rokovacieho poriadku by 

bol predložený na decembrovom zasadnutí MsZ,  
 
Ján Hlavatý 
- požiadal predkladateľku o stiahnutie materiálu z rokovania, nakoľko aj on mal 

pripravených 17 návrhov na doplnenie rokovacieho poriadku,  
- rokovací poriadok nepotrebuje také unáhlené novelizovanie,  
 
Ing. Anna Sedláková 
- využila právo predkladateľa a materiál z rokovania MsZ stiahla, 
 
Ing. František Botka 
- nie je dôvod, aby primátor opätovne určil pracovnú komisiu,  
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Ing. Štefan Bartošovič 
- problém bol len v technickom zabezpečení zasadnutia komisie, komisia nemala lídra, 

ktorý by zvolal členov pracovnej komisie a predložil konkrétny návrh,  
 
Ing. František Botka 
- môže sa uznesením určiť pracovná komisia, Ing. Danadovú nahradí Ing. Sedláková, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- procedurálny návrh – stiahnuť materiál z rokovania s tým, že MsZ by malo prijať 

uznesenie – schváliť komisiu pre prípravu novely Rokovacieho poriadku MsZ v Šali,  
 
Ing. František Botka 
- materiál už z rokovania stiahla predkladateľka, procedurálny návrh MUDr. Alföldiho je 

bezpredmetný,  
- názor bude tlmočiť primátorovi,  
 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
C 1/5/05 Východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Od roku 2006 mesto zavádza systém 
programového rozpočtovania výdavkov mesta s cieľom zvýšenia transparentnosti verejných 
financií, posilnenia úlohy strategického plánovania s postupným prechodom na rozpočtovanie 
na viacročné obdobie, zvýšenia zodpovednosti správcov jednotlivých položiek za účelné 
a efektívne vynakladanie výdavkov.  
Zámerom programového rozpočtovania  je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, 
ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť. 
Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom 
ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Každý program bude mať vytvorenú gestorskú 
organizačnú jednotku, ktorá bude zodpovedná za splnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- ocenila filozofiu predloženého materiálu,  
- k výdavkovej časti by sa mali vyjadriť jednotlivé komisie a VMČ,  
- v príprave rozpočtu by sa mohlo prikročiť k mesačným odmenám poslancov, čo je 

transparentnejšie a lepšie, 
 
Tibor Dubis 
- križovatka ulíc Kráľovská a SNP je problematická, uvítal, že výdavky na rekonštrukciu sú 

zahrnuté do projektovej dokumentácie, 
- žiadal, aby to bolo zahrnuté aj do kapitálových výdavkov,  
- mrzí ho, že mesto nebude mať v rozpočte 300 – 400 tis. Sk na Aquasport, faktúry by sa 
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mohli presunúť na iné obdobie splatnosti,  
 
Ing. František Botka 
- komisie a VMC budú predkladať do 8. 12. 2005 návrhy, ako by mal rozpočet vyzerať, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – komisia dopravy sa zmienenou križovatkou zaoberala,  bol prítomný aj 
projektant pán Morávek, ktorý dostal za úlohu naprojektovať kruhový objazd,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- faktická poznámka – dosť sa už venovalo problematike križovatky, firma ProCS pri 

riešení zámeru parkoviska na druhej strane pozvala architekta Morávka na miesto činu, 
zistili, že na mieste je prvýkrát, situáciu dovtedy riešil z leteckej snímky,  

- kruhový objazd by pomohol mestu, firma ProCS je ochotná prepustiť časť pozemku na 
tento účel,  

 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006, 
B. berie na vedomie 
východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006.  
 
 
C 2/5/05 DG CONSULT s.r.o., Hlavná 56 – žiadosť o zníženie nájomného počas letných 
mesiacov 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
Na 4. riadnom zasadnutí MsZ táto žiadosť bola prerokovávaná, MsZ k nej neprijalo 
uznesenie. 
Jedná sa o žiadosť o zníženie nájomného v letných mesiacoch – podľa žiadosti v mesiacoch 
máj – október 2005 o 5 000,-- Sk mesačne. Nájomca svoju žiadosť odôvodňuje slabou 
návštevnosťou a nízkymi tržbami, ktoré nepokryli nájomné a režijné náklady.  
Pre jasnosť upravila návrh na uznesenie a vylúčila z bodu B. „o 5 000,-- Sk mesačne spolu“. 
Stanovisko finančnej komisie bolo záporné. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Podľa § 26 Rokovacieho poriadku MsZ sa do diskusie k bodu C 2/5/05 DG Consult s.r.o., 
Hlavná 56 – žiadosť o zníženie nájomného počas letných mesiacov, prihlásila Darina 
Gmeynerová, trvale bytom Šaľa, Družstevná 384/3. 
 
Hlasovanie za vystúpenie Dariny Gmeynerovej: 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   s ú h l a s i l o   s vystúpením Dariny Gmeynerovej. 
 
 
Diskusia: 
 
Ján Hlavatý 
- požiadal o radu, akým spôsobom by mohol v diskusii vystúpiť až po príspevku pani 

Gmeynerovej, 
 
Ing. František Botka 
- môže zareagovať faktickou poznámkou na príspevok pani Gmeynerovej, 
 
Darina Gmeynerová 
- objasnila okolnosti svojej žiadosti aj z minulého zasadnutia MsZ, 
- prehlásila, že nájomcom Sport pubu nie je ona, ale dcéra s partnerom a pri podpisovaní 

zmluvy nemali vybavené doklady na s.r.o., touto skutočnosťou bol oboznámený aj MsÚ,  
- v zmluve v účele je uvedené, že sa jedná o zariadenie na trávenie voľného času mladých, 

priemerný vek návštevníkov je 16 – 18 rokov, s tým súvisí aj tržba,  
- veľkou stratou pre Sport pub bola aj skutočnosť, že v máji bola podaná žiadosť na 

výstavbu letnej terasy, ktorú museli stiahnuť, pretože letná terasa bola otvorená na prízemí 
v COV, 

- ďalším negatívom je „búda“ pred Tescom, ktorá zakrýva vchod do pubu, predtým tam 
bolo parkovisko, ktoré je od tých čias nefunkčné,  

- požiadala poslancov o možnosť prehodnotenia VZN mesta, pretože od doby podpisu 
zmluvy sa podmienky zmenili,  

- ozrejmila náklady na prevádzku,  
 
Ján Hlavatý 
- pani Gmeynerová má v mnohom pravdu, priestory na poschodí nie sú také lukratívne,  
- navrhoval, aby sa priestory prehodnotili z hľadiska prízemia a poschodia, tento návrh 

neprešiel, preto sú teraz problémy, ktoré sa mohli odstrániť vo VZN č. 22, 
 
Ing. František Botka 
- VZN sa prijíma na rok, v roku 2006 sa k tejto problematike dá vrátiť,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – prečo pani Gmeynerová vyžaduje, aby mesto znášalo podnikateľské 

riziko podnikateľa? 
- výška nájomného nemôže byť odôvodnená tým, že je tam ďalších 17 krčiem,  
 
Darina Gmeynerová 
- na minulom zasadnutí MsZ bolo povedané, aký je rozdiel medzi lekárom na prízemí  

a krčmou na 1. poschodí, 
- k lekárovi musí ísť každý, na kávu nie,  
- mentalita ľudí je taká, že z nákupov z Tesca voľakedy išli ľudia na kávu na 1. poschodie, 

teraz, keď sú podobné zariadenia na prízemí, idú radšej na prízemie,  
 
Tibor Dubis 
- faktická poznámka – v dôvodovej správe a stanovisku MsÚ je, že neodporúča žiadosti 

o zníženie nájomného vyhovieť, v návrhu na uznesenie je v bode B. navrhnuté schváliť 
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zníženie nájomného, čo vlastne MsÚ chce? 
 
Ing. František Botka 
- na minulom zasadnutí MsZ bol návrh na uznesenie negatívny, neprijalo sa žiadne 

uznesenie,  
- je to technický problém, postupovalo sa tak z dôvodu, aby sa vyhlo opätovnej situácii ako 

na minulom zasadnutí MsZ, 
 
Ing. Helena Psotová 
- MsZ deklarovalo podporu podnikateľských aktivít, ale neriadi sa rovnakým metrom, 
- odporučila pre budúcnosť urobiť k nahliadnutiu prehľad všetkých sadzieb nájomného 

v meste,  
- ak sa jedná o mládežnícky pub, je to potrebné v dôvodovej správe uviesť,  
- ak mesto podnikateľovi niečo odpustí, malo by od podnikateľa niečo aj požadovať,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- reakcia na príspevok Jána Hlavatého – len objekt COV je rozdelený na poschodia, ktoré 

sú diferencované, 
- zvýhodnení sú tí, ktorí sú na poschodí,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- faktická poznámka – nikdy sa nevymyslí také VZN, ktoré uspokojí všetkých, 
- je na zvážení poslancov zníženie nájomného, rozhodnutím poslancov MsZ nejaká 

výnimka z VZN musí existovať,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  13 
Proti:    5 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o zníženie nájomného počas letných mesiacov, 
B. schvaľuje 
zníženie nájomného v období mesiacov máj – október 2005 v hodnote 15 000,-- Sk pre 
DG CONSULT, spol. s r.o., nájomcu nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, 
mestská časť Veča. 
 
 
C 3/5/05 Stanovisko MsZ k spolufinancovaniu projektu „Integrovaný plán 
hospodárského a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“ 
Predložil Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
Termín predkladania tohto projektu uplynie začiatkom novembra 2005. Jedná sa o grant vo 
výške cca 2 mil. Sk na vypracovanie integrovaného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
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mesta Šaľa a okolia. Jedná sa o projekt, ktorý by mala vypracovať RRA, ale žiadosť o grant 
môže podať len mesto alebo VÚC.  
Mesto má vypracovaný plán strategického rozvoja mesta a sociálneho rozvoja mesta. 
 
Diskusia: 
 
Ján Hlavatý 
- v prípade úspechu 5 % spoluúčasť budú zabezpečovať obce, čo v prípade neúspechu? 
 
Ing. František Botka 
- v prípade neúspechu nebude projekt,  
- RRA urobí všetko pre to, aby projekt úspešný bol, 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
spolufinancovanie projektu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 
a okolie“ v rámci sektorového operačného programu Základná infraštruktúra, 
opatrenia 3.3. - Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej 
politiky, vo výške 5 % z celkových nákladov projektu, 
B. schvaľuje 
spolufinancovanie projektu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 
a okolie“ v rámci sektorového operačného programu Základná infraštruktúra, 
opatrenia 3.3. - Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej 
politiky, vo výške 5 % z celkových nákladov projektu. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
D 1/5/05 LIDL SR, v.o.s., veľkosklad potravín Nemšová – žiadosť o odkúpenie pozemku 
Predložil Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
 
V súlade s Rokovacím poriadkom MsZ využil právo predkladateľa a stiahol materiál 
z rokovania. 
 
 
D 2/5/05 Menert spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemkov pri objekte bývalej reštaurácie Kazačok, ktoré 
žiadatelia plánujú využiť na podnikateľské účely. Pozemky má spoločnosť prenajaté na 
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základe nájomnej zmluvy na dobu určitú do 18. júla 2011. V zmysle nájomnej zmluvy majú 
prednostné právo na odkúpenie predmetu nájmu. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie výstavby je totožné so stanovisko mestského architekta. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- žiadal by nejakú záruku aby sa aj Červený kútik nestal takým ako predaný Kazačok, ktorý 

je rajom pre bezdomovcov, 
- kedy sa tam bude niečo stavať? 
 
Ing. Božena Tóthová 
- Kazačok nebol mestský objekt, 
 
Tibor Dubis 
- ocenil fakt, že plochy, ktoré chce Menert kúpiť, nerozlišuje na záhradky, parkoviská 

a pod. a ponúka jednotnú cenu, 
- malo by sa to stať precedensom pre všetky objekty a pozemky v meste, 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o odkúpenie pozemkov, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností – pozemok pod objektom parc. č. 806/2 
o výmere 530 m2, pozemok pod parkoviskom parc. č. 806/3 o výmere 298 m2 a pozemok 
okolo objektu, časť parc. č. 806/1 o výmere cca 1020 m2 (výmeru upresní GP), v cene pre 
podnikateľské účely 1362,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 2 516 976,-- Sk pre Menert spol. s r.o. 
so sídlom v Šali, Hlboká 3, s tým, že prípadnú prekládku IS bude žiadateľ hradiť na 
vlastné náklady. 
 
 
D 3/5/05 Rímsko-katolícka cirkev, farský úrad Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie 
pozemku 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa na Cintorínskej ul. v Šali-Veči, 
na ktorom prebieha výstavba nového kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov. Ukončenie 
výstavby kostola sa plánuje v roku 2006, považujú za potrebné vysporiadať stavebný 
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pozemok formou odkúpenia za symbolickú cenu a podotýkajú, že na výstavbu kostola neboli 
doteraz použité žiadne finančné prostriedky z rozpočtu mesta.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Komisia výstavby odporúča alternatívu č. 2.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- či na MsÚ prebehli rokovania na túto tému?  
 
Ing. Božena Tóthová 
- s farským úradom Rímskokatolíckej cirkvi Šaľa – Veča a Šaľa rokovalo oddelenie 

strategického rozvoja a plánovania,  
- chceli odkúpiť celý pozemok, návrh MsÚ je odpredať pozemok len pod kostolom, za cenu 

pre nepodnikateľské účely a ostatné zatiaľ prenajať,  
- o druhej alternatíve sa s Večou nerokovalo, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- nakoľko sa všetky stanoviská týkajú alternatívy č. 2, žiadal materiál z rokovania stiahnuť 

a hľadať možnosť zámeny pozemkov, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- Rímskokatolícka cirkev Veča nemá iné pozemky,  
 
Ing. František Botka 
- nakoľko by rímskokatolícka cirkev mala záujem na Vianoce vykonať bohoslužbu 

v novom kostole, chceli mať nejaký vzťah k pozemku pod budovou, 
- ak by prebehla kolaudácia, pozemok pod budovou by mohol byť predaný,  
 
Ing. Helena Psotová 
- má kostol vo Veči právnu subjektivitu? 
 
Ing. Božena Tóthová 
- majú to na liste vlastníctva tak, ako ostatné diecézy,  
 
Tibor Dubis 
návrh uznesenia doplniť o bod C. rokovať s Biskupským úradom v Trnave o zámene 
pozemkov v zmysle návrhu MsÚ 
 
Andrej Csillag 
- ak rímskokatolícka cirkev požiadala o odkúpenie pozemku, malo sa hneď rokovať 

s Biskupským úradom v Trnave a nie niekoho navádzať na nevýhodné obchody a zámeny 
pozemkov,  

- malo by sa hlasovať v zmysle predloženého návrhu na uznesenie,  
 
Ján Hlavatý 
- faktická poznámka – konečne sa našiel nejaký obchod alebo výmena, pri ktorej mesto 

získa a teraz ju chcú poslanci zavrhnúť,  
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Andrej Csillag 
- postráda to, že nikto nevstúpil do rokovania s Biskupským úradom v Trnave ohľadne 

predaja prípadne zámeny pozemkov,  
 
Ladislav Košičár 
- VMČ č. 3 túto problematiku s pánom farárom prerokoval, myslí si, že dostal výhodnejšiu 

alternatívu,  
-  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho – stiahnuť materiál z rokovania: 
Prezentácia: 22 
Za:  11 
Proti:    8 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   n e p r i j a l o  poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Tibora Dubisa: 
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   p r i j a l o   poslanecký návrh Tibora Dubisa a uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. schvaľuje 
pre Rímskokatolícku cirkev: 
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku pod objektom nového kostola, 

časť parc. č. 3198/113 o výmere cca 910 m2 (výmeru upresní GP) v cene 170,-- Sk/m2, 
t. j. v sume cca 154 700,-- Sk, 

2. prenájom ostatnej plochy, časť parc. č. 3198/113 o výmere cca 4841 m2 v cene  
1,-- Sk/m2/rok. 

C. ukladá 
rokovať s Biskupským úradom v Trnave o zámene pozemkov v zmysle návrhu MsÚ 
T:6. riadne zasadnutie MsZ                                                                       Z: prednosta MsÚ 
 
 
D 4/5/05 Gabriel Csikós a Mgr. Katarína Heráková – žiadosť o odkúpenie pozemku 
Jedná sa o odkúpenie pozemku na Germánskej ul. v Šali v lokalite s výstavbou nových 
rodinných domov za novými nájomnými domami na Rímskej ul. v Šali-Veči. Žiadatelia majú 
záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia svojho pozemku, čím by im vznikla väčšia 
možnosť výsadby zelene a zároveň by mestu odpadla starostlivosť o kosenie a udržiavanie 
uvedeného pozemku.  
 
Stanovisko komisie výstavby a ÚP je kladné, žiada osloviť vlastníkov ostatných pozemkov 
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pri komunikácii, aby si pozemok odkúpili, aby to malo jednotnú úpravu.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- nemôže súhlasiť so stanoviskom komisie výstavby a ÚP, pretože ostatné domy už majú 

upravené ploty, 
- neodporúča schváliť predložený materiál, 
 
Andrej Csillag 
- za symbolický prenájom prenechať pozemok žiadateľovi, aby mesto nemalo starosti 

s udržiavaním zelených plôch, je tam aj vecné bremeno – teplovodný kanál,  
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – každý, kto má dom, má pred domom verejné priestranstvo, kto chce 

mať pred domom poriadok, tak sa o to aj stará, 
- je nesprávne predať pozemok, keď sa tam nachádza teplovodný kanál,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 23 
Za:  22 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. neschvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, časť parc. č. 3198/243 o výmere cca  
70 m2 pre Gabriela Csikósa a pre Mgr. Katarínu Herákovú za účelom rozšírenia 
pozemku v ich vlastníctve. 
 
 
D 5/5/05 Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK 
Slovan Duslo Šaľa 
Jedná sa o žiadosť o predaj majetku vo vlastníctve FK Slovan Duslo Šaľa, ktorý sa nachádza 
v areáli futbalového štadiónu na Nitrianskej ul. v Šali. Mesto má s FK uzatvorenú zmluvu 
o nájme nebytových priestorov zo 17. 6. 2003 na dobu neurčitú od 1. 7. 2003, na základe 
ktorej má mesto v prenájme uvedené nebytové priestory na futbalovom štadióne za účelom 
základne pre športové účely. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- je za podporu športu,  
- je nepredstaviteľné, aby mesto kupovali objekty, ktoré nie sú vysporiadané pod 

pozemkami,  
- je zásadne proti, pokiaľ to nebude vysporiadané,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- podporil neschválenie predloženého materiálu,  
- zrazu mesto bude vlastniť budovy, je tam nájomný vzťah na pozemky pod nimi - v akej  

výške?, to materiál postráda, potom bude mesto platiť Duslu milión za trávnik, nie je to 
spomenuté, zrejme to toľko nebude, možno to bude symbolická suma, 

- v prípade, že materiál bude schválený, je zvedavý, ako vlastne bude naplnený, 
 
Andrej Csillag 
- malo by riešiť majetko-právne vysporiadanie budov aj s pozemkami,  
- poslanecký návrh – vstúpiť do rokovania s Duslom ohľadne kúpy pozemku a následne na 

to, ak Duslo bude ústretové voči FK, tak by mesto malo kúpiť najprv pozemok a následne 
na to kúpiť objekty, 

- čo sa týka finančnej núdze FK, treba ho podporiť, treba nájsť iné možnosti a iné formy 
podpory, okrem toho, že mesto podporuje všetky energie,  

 
Ján Hlavatý 
- faktická poznámka na Ing. Polónyiho – týka sa pozemkov pod budovami, z FK má také 

informácie, že Duslu bola podaná žiadosť a zatiaľ majú prísľub, že Duslo bude ústretové 
čo sa týka predaja týchto pozemkov,  

 
Tibor Dubis 
- podporil názor, aby tieto objekty patrili mestu,  
 
Tibor Dubis 
- navrhol všetko vyjasniť a stiahnuť materiál, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- dá sa to dodiskutovať,  
- prvým faktom je, že majetkom všetkých stavieb je FK, majetkom pozemkov je Duslo a.s.,  
- druhý fakt je, že mesto na začiatku volebného obdobia prijalo filozofiu, že bude 

podporovať zabezpečovanie prevádzky športových zariadení a kapitolu príspevkov 
právnickým a fyzickým osobám v rámci ktorých sa podporovali jednotlivé športové 
kluby, sa zrušila, 

- FK ponúkol tieto stavby mestu do daru, čiže zadarmo alebo za nejakú symbolickú korunu, 
vysvetlil, ako žiadosť vznikla, 

- futbal peniaze potrebuje, 200 tis., 600. tis sa nezachráni, možno to vyrieši okamžitý 
problém, 

- nadväzne na to sa uskutočnila diskusia MsR a funkcionárov Dusla a.s.,  
- vznikla ponuka FK, darovať mestu majetok, zatiaľ má mesto s FK dosť krkolomnú 

zmluvu, kde si mesto zobralo od klubu, zatiaľ vlastníka nehnuteľnosti, do nájmu 
zariadenia, dalo im to do podnájmu za 1 Sk, mesto investuje zhruba 600 tis. Sk do energií 
pri zhruba nejakých 12 miliónovom rozpočte klubu.  



 30 

- otázka predloženia koncepcie rozvoja športu je dobrá, ale čo s tým bude mesto 
preferovať?  

- podporil návrhu Tibora Dubisa a súhlasil so stiahnutím materiálu z rokovania, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Tibora Dubisa – stiahnuť materiál z rokovania: 
Prezentácia: 22 
Za:  19  
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
Nehlasovali:   3 
 
 
MsZ   p r i j a l o poslanecký návrh Tibora Dubisa a stiahlo materiál z rokovania. 
 
 
D 6/5/05 Kristína Sztresnyáková – súkromná škola spevu DiVoce – žiadosť o príspevok 
na prevádzku súkromnej školy spevu – bezplatný prenájom 
Jedná sa o žiadosť Kristíny Sztresnyákovej, ktorá žiada o príspevok na prevádzku súkromnej 
školy spevu vo forme bezplatného prenájmu priestorov v Dome kultúry aspoň na jeden rok. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila projekt súkromnej školy spevu, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- materiál si žiada riešenie, nakoľko aj žiadateľka so svojimi žiakmi pristupuje k mestu 

zodpovedne a vychádza mu v ústrety pri rôznych podujatiach,  
- navrhol zníženie výšky mesačného nájomného na obdobie 1 roka na výšku 1,-- Sk,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 24 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o príspevok na prevádzku súkromnej školy spevu vo forme bezplatného 
prenájmu priestorov v Dome kultúry, 
B. schvaľuje 
výšku ročného nájomného v Dome kultúry vo výške 1,-- Sk za mesiac na obdobie 1 roka 
a režijné náklady ponechať v pôvodnej výške. 
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D 7/5/05 Aladár Popelka – žiadosť o zámenu pozemku  
Jedná sa o zámenu časti pozemku pod rodinným domom žiadateľa, ktorý žiada o zámenu časti 
pozemku – novovytvorené parcely - pod rodinným domom a predzáhradkou. Novovytvorené 
parcely vznikli z pôvodnej parcely, ktorá bola vo vlastníctve Izraelitnej cirkevnej obci vo 
Veči a neskôr bola prevedená do Židovskej náboženskej obci, od ktorej ju odkúpil čs. štát 
v zastúpení bývalým MNV v Šali. Túto skutočnosť, správnosť údajov a identitu parciel 
prešetruje Správa katastra Šaľa. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- na zasadnutí komisií prebehla búrlivá diskusia,  
- odporučil zámenu pozemkov, 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 25 
Za:  25 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o zámenu pozemku na Nitrianskej ul., 
B. schvaľuje 
zámenu pozemkov na ul. Nitrianskej nasledovne: 
- pozemky vo vlastníctve mesta parc. č. 3955/1, 3955/2 a 3955/3 (reg. C) vytvorené GP  

č. 5/2005, spolu o výmere 95 m2, 
- za časť pozemku parc. č. 270 (reg. E) o výmere 95 m2 vo vlastníctve rod. Popelkovej 

v spoluvlastníckych podieloch  - Aladár Popelka - 4/8 
- Vladimil Popelka - 2/8 
- Soňa Szolnoková  - 1/8 
- Jana Szolnoková  - 1/8 s tým, že bude vypracovaný 

GP na odčlenenie parcely. 
 
 
D 8/5/05 Patrik Polák – žiadosť o odkúpenie pozemku na Okružnej ul. 
Jedná sa o odkúpenie pozemku na Okružnej ulici pod objektom prevádzky „Pohostinstvo 
u Ronyho“, ktorý žiadateľ odkúpil od Ronalda Beneša – Berona. Žiadateľ chce existujúci 
objekt zbúrať a na jeho mieste postaviť jednoposchodovú budovu s kancelárskymi priestormi, 
na prízemí s výdajňou zmrzliny. 
 
Žiadosť Patrika Poláka bola na zasadnutí MsZ dňa 8. septembra 2005 na poslanecký návrh 
Ing. Heleny Psotovej stiahnutá z rokovania s tým, že materiál má byť predložený na 
rokovanie MsZ až po potvrdení vlastníckych vzťahov k objektu katastrom nehnuteľností. Dňa 
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19.9.2005 Patrik Polák predložil na uvedený objekt list vlastníctva, kde v časti B. vlastníci už 
bol uvedený ako vlastník on, čím bola splnená podmienka na opätovné predloženie žiadosti 
na zasadnutie MsZ. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- podporil žiadosť o odkúpenie pozemku, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- nepodporil predložený návrh, 
- ani v minulých obdobiach MsZ podobné zámery neschválilo, 
- z procesu sa vynechávajú obyvatelia 23 bytov, ktoré by priamo susedili s navrhnutým 

objektom,  
- na minulom zasadnutí MsZ padol návrh, aby z priestoru vznikol malý park, miesto pre 

oddych, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- žiadateľ chce vybudovať internetovú kaviareň a cukráreň pre mladých ľudí, 
- podporil žiadosť a podnikateľský zámer žiadateľa, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- žiadal vysvetliť, či nemôže vzniknúť problém od obyvateľov bytového domu, ktorí budú 

mať postavený objekt len vo vzdialenosti 6 metrov, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- stavebný zákon hovorí asi o vzdialenosti 7 metrov,  
- mesto má vo VZN zakotvené, že pozemky pod novostavbami podnikateľských 

i nepodnikateľských objektov dáva do prenájmu a pri kolaudácii má žiadateľ možnosť 
predkupného práva podľa cenovej mapy,  

- žiadateľ žiada odpredaj pozemku pod existujúcim objektom a žiada prenájom ďalšej 
plochy, 

 
Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt 
- územný plán v tejto zóne predpokladá bytovú a občiansku výstavbu s charakterom 

polyfunkcie, s podlažnosťou 2 – 6 podlaží,  
 
Ing. Helena Psotová 
- faktická poznámka – v materiáli (uznesení) je napísané, že sa jedná o prenájom pozemku 

za účelom výstavby objektu sa kancelárskymi a obchodnými priestormi,  
- na minulom zasadnutí MsZ dala materiál stiahnuť z rokovania z dôvodu nejasností 

vlastníckych vzťahov,  
 
Ján Hlavatý 
- faktická poznámka – vyslovil nedôveru v plánovaný podnikateľský objekt, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- prečo sa podnikateľom hatí to, čo je pre mládež dobré? 
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Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – nikto nemôže vedieť, aké aktivity tam žiadateľ bude vykonávať,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 24 
Za:  13 
Proti:    8 
Zdržal sa:   3 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o odkúpenie pozemku pod objektom, 
B. schvaľuje 
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku pod objektom prevádzky 

„Pohostinstvo u Ronyho“, parc. č. 2679 o výmere 51 m2, v cene pre podnikateľské 
účely 1.030,- Sk/m2, t.j. v sume 52.530,- Sk pre Patrika Poláka, trvale bytom Galanta, 
Októbrová 72, s miestom podnikania v Šali, Nádražná 710/1, s podmienkou 
nadobudnutia uvedeného objektu do jeho vlastníctva, 

2. prenájom pozemku, časť parc. č. 2677/2 o celkovej výmere 502 m2, za účelom 
výstavby objektu s kancelárskymi a obchodnými priestormi nasledovne: 
- zastavaná plocha pod objektom o výmere 164 m2, 
- spevnené plochy okolo objektu o výmere 148 m2,  
- zariadenie staveniska (budúce trávnaté plochy) o výmere 190 m2 

a s podmienkou, že prípadnú prekládku jestvujúcich IS bude hradiť žiadateľ. 
 
 
D 9/5/05 Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ulici č. 400 a 401 – opätovná 
žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami 
Jedná sa o opätovnú žiadosť od Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) na Orechovej ul. č. 400 
a 401 o odkúpenie pozemkov pod záhradkami na Orechovej ul. v Šali. Vlastníci bytov 
v priľahlých bytovkách majú záhradky v prenájme. 
 
MsZ uznesením č. 3/2005, časť XI., bod 3. zo dňa 30. júna 2005 schválilo SVB predaj 
pozemkov pod bytovkami a priľahlých pozemkov k týmto bytovkám a neschválilo predaj 
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú záhradky.  
 
Stanovisko komisie výstavby a ÚP je totožné so stanoviskom z predchádzajúceho rokovania. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila predloženú žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami,  
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 23 
Za:  19 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku, na ktorom sa nachádzajú záhradky, 
časť parc. č. 594/1 o celkovej výmere cca 1076 m2, v cene pre nepodnikateľské účely vo 
výške 264,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume cca 284 064,-- Sk, pre žiadateľov podľa prílohy 
č. 1. 
 
 
D 10/5/05 Návrh podmienok na vyhlásenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na 
prenájom bývalého detského sanatória na nároží ulíc Budovateľská a Kukučínova 
v Šali, v bezprostrednej blízkosti centra mesta, na parc. č. 816 a 817, za účelom 
rekonštrukcie s následným odpredajom“ 
Uznesením MsZ č. 3/2005 z 3. riadneho zasadnutia MsZ, konaného 30. júna 2005 bola MsÚ 
uložená úloha vypracovať podmienky na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v súlade 
s novelizovaným VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Šaľa a tieto prerokovať v príslušných komisiách.  
 
V čase expedovania materiálu na 4. MsZ  bol materiál VOS na prenájom bývalého detského 
sanatória na Kukučínovej ul. na poslanecký návrh stiahnutá z rokovania. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- nesúhlasí s vynechaním účelu z návrhu podmienok VOS,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- navrhol zverejniť ponuku v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou, 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh podmienok VOS na prenájom bývalého detského sanatória na Kukučínovej ul., 
B. schvaľuje 
1. vyhlásenie VOS na prenájom bývalého detského sanatória na Kukučínovej ul., 
2. podmienky VOS podľa predloženého návrhu, 
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu, 
C. ukladá 
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom bývalého detského sanatória na 

Kukučínovej ul. v zmysle schválených podmienok, 
T: do 11. 11. 2005      Z: prednosta MsÚ 

2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS, 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006    Z: predseda komisie 

3.   zverejniť VOS v celoslovenskom periodiku. 
      T: do 11.11. 2005       Z: prednosta MsÚ 
 
D 11/5/05 Vyhodnotenie VOS na odpredaj DPSaH 
Predložil Ing. Ferdinand Chromek, predseda súťažnej komisie 
 
Uznesením MsZ č. 4/2005 zo dňa 8. 9. 2005, časť XVI./4.B bolo schválené vyhlásenie 
a podmienky verejnej obchodnej súťaže. Na 20. 10. 2005 bolo zvolané zasadnutie komisie, 
ktorá skonštatovala, že do súťaže sa prihlásil jeden uchádzač – Menert spol. s r.o., ktorý splnil 
stanovené súťažné podmienky a jeho návrh vyhodnotila ako víťazný. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- aká je cena za m2 podľa cenovej mapy? 
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- komisia vychádzala zo súťažných podkladov,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- podmienky boli vyhlásené v súlade s VZN, minimálna cena bola určená podľa cenovej 

mapy,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
záver súťažnej komisie VOS na kúpu objektu DPSaH vrátane priľahlého pozemku 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN registri C na LV  
č. 1 – objekt DPSaH ( Dom politických strán a hnutí- bývalý „Červený kútik), súpis.  
č. 530, nachádzajúci sa na Kukučínovej ulici v Šali na parc. č. 809, vrátane pozemkov 
prislúchajúcich k areálu parc. č. 809, zastavaná plocha o výmere 549 m2 a parc. č. 810 
zastavaná plocha o výmere 370 m2 pre spoločnosť Menert spol. s r. o. v cene  
1 255 000,-- Sk za pozemok a 385 000,-- Sk za budovu s príslušenstvom, t. j. spolu za 
sumu 1 640 000,-- Sk.  
 
 
D 12/5/05 Vyhodnotenie VOS na odpredaj nebytových priestorov v polyfunkčnej tržnici 
Predložil Ing. Ferdinand Chromek, predseda súťažnej komisie 
 
Uznesením MsZ č. 4/2005 zo dňa 8. 9. 2005, časť XVI./5.B bolo schválené vyhlásenie 
a podmienky verejnej obchodnej súťaže. Na 20. 10. 2005 bolo zvolané zasadnutie komisie, 
ktorá skonštatovala, že sa do súťaže neprihlásil žiaden uchádzač.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- z dôvodu, že súťaž nebola úspešná, navrhol, aby v tabuľke č. 2 súťažných podkladov bola 

stanovená iba minimálna cena za pozemok v zmysle cenovej mapy, 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
záver súťažnej komisie na verejnú obchodnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica“, 
B. ukladá 
1. opätovne vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica“, aby v tabuľke č. 2 súťažných 
podkladov bola stanovená iba minimálna cena za pozemok v zmysle cenovej mapy, 
T: do 11. 11. 2005       Z: prednosta MsÚ  
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS.    
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2006                                         Z: predseda komisie 
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D 13/5/05 Vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa pre 
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa 
Predložila Ing. Božena Tóthová,  vedúca OSMM 
 
Jedná sa o majetok, ku ktorému sa má mesto vyjadriť v zmysle notárskeho poriadku.  
26. 10. 2005 MsÚ obdržal žiadosť z Notárskeho úradu Šaľa, kde navrhovateľ Pozemkové 
spoločenstvo Urbariát Šaľa žiada o vydanie notárskeho osvedčenia Vyhlásenia o vydržaní 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa, parc. č. 5215/7 lesné pozemky o výmere 
4,52 ha v celosti. 
 
MsÚ odporúča súhlasiť s vydaním notárskeho osvedčenia Vyhlásenia o vydržaní vlastníckych 
práv k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa, parc. č. 5215/7 lesné pozemky o výmere 4,52 ha 
v celosti pre navrhovateľa. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa, 
B. nemá výhrady 
voči vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľností v k. ú. Šaľa, parc. č. 5215/7 – lesné 
pozemky o  výmere 4, 52 ha  v  celosti,  ktoré  vznikli zameraním  geometrickým  plánom 
č. 61 – 2005 zo dňa 19. 10. 2005 pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa. 

 
 

E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Neboli predmetom rokovania. 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
F 1/5/05 Okružná križovatka Nám. Alexandra Dubčeka – zmluva o údržbe okružnej 
križovatky medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom 
Predložila Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 
 
Materiál sa týka schválenia zmluvy o údržbe pripravovanej novostavby okružnej križovatky 
na nám. Alexandra Dubčeka. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 



 38 

Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
zmluvu o údržbe okružnej križovatky medzi mestom Šaľa a Nitrianskym 
samosprávnym krajom, 
B. schvaľuje 
zmluvu o údržbe okružnej križovatky medzi mestom Šaľa a Nitrianskym 
samosprávnym krajom. 
 
 
G. RÔZNE 
 
G 1/5/05 Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení na rok 2006  
Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
 
Na základe uznesenia MsZ v Šali č. 3/2005 z 30. júna 2005 v súlade so zákonom č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ekonomickej, priestorovej 
a kapacitnej analýzy a po prerokovaní v komisii školstva predkladá školský úrad návrh na 
optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 
2006 nasledovne: 
- zrušiť Materskú školu na ul. J. Palárika k 30. 6. 2006, 
- presunúť športové triedy so zameraním na futbal a hádzanú zo ZŠ Bernolákovej na ZŠ 

Hollého. 
 
Predkladateľ z rokovania stiahol návrh na uznesenie v bode C. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- odporučil vystúpenie riaditeľky MŠ J. Palárika, 
 
Hlasovanie o návrhu Ing. Štefana Bartošoviča:  
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   návrh Ing. Štefana Bartošoviča. 
 
Ing. František Botka 
- prečítal uznesenie MsZ z 30. 6. 2005, kde MsZ neschválilo zrušenie MŠ, 
- mala byť predložená koncepcia školstva do roku 2010, bola z rokovania stiahnutá 

a opätovne nebola predložená, 
- 10. 2. 2005 bola doručená petícia občanov, ku ktorej MsZ neprijalo uznesenie či prijíma 

alebo neprijíma petíciu, 
- v prvom rade by sa najskôr malo rozhodnúť, či MsZ prijíma alebo neprijíma petíciu, ak 

neprijíma petíciu, môže sa hlasovať o zrušení MŠ J. Palárika, 
- čo pre to urobil MsÚ a riaditeľky MŠ, aby bolo zapísaných čo najviac detí vo veku od  

3 do 6 rokov do MŠ? 
 
Andrej Csillag 
- chýba riešenie petície,  
- nebolo vypracované alternatívne riešenie, nie je dostatok argumentov na zrušenie MŠ J. 

Palárika,  
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – predrečníci sú proti zrušeniu MŠ ale nedali žiadny návrh,  
 
Peter Popluhár 
- stotožnil sa s názorom Ing. Botku,  
- podrobnejšie sa vrátil k textu dôvodovej správy, 
- stupnicu hodnotenia inšpekcie považuje za zavádzajúcu, 
 
Ing. Helena Psotová 
- diskusné príspevky boli tendenčné a nie v prospech detí,  
- z odborného hľadiska sa vyjadrovali tí, ktorí na to nemali oprávnenie, školská inšpekcia je 

nezávislý orgán,  
- mesto Šaľa, na rozdiel od iných miest, má MŠ na veľmi vysokej úrovni, 
- MŠ musia robiť nábor detí,  
- rok 2002 sa porovnával z dôvodu prechodu kompetencií na samosprávu, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- faktická poznámka – základným problémom je, že neexistuje koncepcia rozvoja škôl, 

v ktorej by boli MsZ odsúhlasené kritériá,  
 
Ing. František Botka 
- faktická poznámka – stotožnil sa s diskusným príspevkom Ing. Heleny Psotovej,  
- zrušenie MŠ J. Palárika by bolo na škodu všetkých detí, nepreferuje len deti inej 

národnosti,  
- očakával, že zaujme stanovisko aj k chýbajúcej koncepcii a neprijatej petícii,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- mesto má sieť MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ,  
- možnosti, ktoré sú dnes, nedávajú šancu výraznejšie motivovať pedagógov,  
- dnes sú MŠ originálnou kompetenciou mesta, na ktoré mesto prepočtom a pomerným 

koeficientom dostáva finančné prostriedky,  
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Irena Vargová, riaditeľka MŠ J. Palárika 
- súčasný stav zapísaných detí na MŠ je odzrkadlením neriešenia problému zrušenia MŠ,  
- veľa rodičov tento fakt odradil od zápisu svojich detí do MŠ J. Palárika,  
- 3. – 4. 10. 2005 bola na MŠ J. Palárika štátna školská inšepkcia, výsledok bol v prevažnej 

miere pozitívny,  
- o probléme zrušenia MŠ rokovala komisia školstva, MsR a mnohí iní, ale len veľmi málo 

ľudí sa prišlo presvedčiť o stave MŠ,  
- poprosila prítomných, aby prehodnotili svoje rozhodnutie, ak sa MŠ raz zruší, nikdy už 

nebude obnovená, priestory, ktoré sú, vyhovujú MŠ a nie iným podnikateľským 
subjektom,  

 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – v materiáli nenašiel, že by MŠ J. Palárika bola z hľadiska 

vyučovacieho procesu hodnotená horšie ako ostatné, ide o ekonomickú stránku každej 
MŠ, MŠ J. Palárika je na tom z tohto hľadiska najhoršie, 

 
Irena Vargová, riaditeľka MŠ J. Palárika 
- MŠ je pavilónového typu, z ekonomického hľadiska to nie je hospodárne; aj tento fakt by 

sa pri porovnávaní mal brať do úvahy,  
 
Ing. Helena Psotová 
- faktická poznámka - mrzí ju problém neprijatej koncepcie, 
- MsZ má záujem riešiť problém, ale ide o ekonomické hľadisko,  
 
MUDr. Igor Bečár 
- faktická poznámka – štátu chýba školský zákon, ktorý by definoval vyhliadky vo 

vzdelávaní,  
- nespomenul sa demografický vývoj populácie, klesá počet žiakov z dôvodu 

ekonomického tlaku,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- v januári 2005 bol predložený návrh na zrušenie jednej MŠ, za tento návrh boli všetky 

riaditeľky MŠ, poznali situáciu,  
- po ekonomickej analýze sa určilo, že to bude MŠ J. Palárika, riaditeľka bola proti 

zrušeniu,  
- koncepcia rozvoja škôl bola vypracovaná, pri schvaľovaní sa značná časť poslancov 

zdržala, koncepcia je závislá od politiky štátu, absencia školského zákona do značnej 
miery ovplyvnila tieto veci,  

- v školskom  roku 2003/2004, keď ešte nebolo ani reči o zrušení MŠ, spontánne klesol 
počet detí v MŠ J. Palárika,  

- kvalita je do určitej miery závislá aj od finančných prostriedkov,  
- v petícii bol návrh na zrušenie MŠ k 1. 9. 2005, nebolo to schválené, petícii sa v podstate 

vyhovelo a  k 1. 9. 2005 MŠ zrušená nebola,  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 22 
Za:  12 
Proti:    8 
Zdržal sa:   2 
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení na rok 2006, 
B. schvaľuje 
zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 30. 6. 2006. 
 
 
G 2/5/05 Návrh na udelenie ceny mesta 
Predložil Mgr. Gustáv Güll, predseda komisie pre udeľovanie ocenení 
 
Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa v súlade s VZN č. 1/2005 o udeľovaní ocenení 
mesta Šaľa, ktorá zasadala 28. septembra 2005, k 31. augustu 2005 boli predložené dva 
návrhy na udelenie Ceny mesta Šaľa za rok 2004 nasledovne: 
 
1. MUDr. Karol Bitter 

- za dlhoročné významné výsledky vo verejno-prospešnej práci na úseku Červeného 
kríža, 

- návrh predložil 24. augusta 2005 Ing. František Botka a Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža č. 1, 

 
2. Špeciálna základná škola Šaľa, Krátka ul. 11 

- za významné výsledky v oblasti špeciálnej pedagogiky pri vzdelávaní a výchove 
hendikepovaných školopovinných detí, 

- návrh predložil 31. augusta 2005 Mgr. Gustáv Güll. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh na udelenie Ceny mesta, 
B. schvaľuje 
udelenie Ceny mesta pre 
1. MUDr. Karola Bittera, 
2. Špeciálnu základnú školu v Šali. 
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ČASŤ III. 

 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomnú interpeláciu nepodal nikto z poslancov. 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- interpeloval prednostu MsÚ - z predchádzajúcich informácií je zrejmé, že bola zrušená 

súťaž na outsourcing, mesto malo uzatvorenú exkluzívnu zmluvu na vypracovanie 
materiálu, čiastkovo im bolo uhradených 300 tis. Sk, 

- ako sa mesto vysporiada s tým, že firma nesplnila požadované predpoklady na predloženie 
návrhu, ktorý by nebol v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní? 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- požiadal o umiestnenie tabule „Zákaz zastavenia“ na ul. Pionierskej v mieste, kde sídli 

jazyková škola,  
- po konzultácii s Ing. Astalošom z referátu dopravy zistil informáciu, že mesto z rozpočtu 

nevie uvoľniť financie na osadenie 2 ks dopravných tabúľ, požiadal, aby tieto financie 
boli použité z rozpočtu VMČ č. 2 vo výške 10 tis. Sk, 

 
Tibor Dubis 
- žiadal informáciu ohľadne výstavby nového cintorína v Šali, či je už vybraná lokalita, 

kedy sa bude realizovať projekcia a výstavba?  
 
Ján Hlavatý 
- žiadal informáciu, prečo nesvieti verejné osvetlenie na cintoríne v Šali a mestskej časti 

Veča, prečo osvetlenie bude zapnuté len počas sviatkov všetkých svätých, či na to existuje 
nejaké uznesenie, ktoré to upravuje? 

 
Ing. Gabriela Braníková 
- osvetlenie na cintorínoch bolo týmto spôsobom zabezpečované už niekoľko rokov, keď je 

cintorín zatvorený, nie je potrebné svietiť,  
- tento systém bol prevzatý z MsPS spol. s r.o., hlavne z ekonomických dôvodov sa takýto 

režim dodržiava dodnes,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- interpeloval prednostu MsÚ – žiadal poskytnutie informácie, v akom štádiu sa nachádza 

vypracovanie cenovej mapy mesta, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- interpeloval primátora mesta – žiadal poskytnutie informácie ohľadne stavu nemocnice 

v Šali, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- neformálne informácie boli podané na 4. riadnom zasadnutí MsZ,  
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- riaditeľ nemocnice – neziskovej organizácie sa nebránil myšlienke poskytnúť základné 
informácie na zasadnutí komisie zdravotnej, sociálnej a pre bytové otázky a na zasadnutí 
MsZ,  

 
Mgr. Gustáv Güll 
- požiadal náčelníka MsP (zástupcu MsP), aby služby mestských policajtov boli rozdelené 

tak, aby na Hlavnej ul. v nárazových hodinách boli prítomní ako pešia hliadka z dôvodu 
blížiacich sa vianočných nákupov a pocitu bezpečia obyvateľov,  

- žiadal osadiť dopravnú značku„Zákaz státia“ na Hlavnej ul. smerom od kostola, ktorú 
niekto odstránil. 

 
 

ČASŤ IV. 
 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 5. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Martin Alföldi, v. r. 
 
MUDr. Nora Švecová, v. r. 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Tibor Baran, v. r.  Mgr. Jozef Belický, v. r. 
primátor mesta   prednosta MsÚ 

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková, v. r. 
Iveta Nikodémová, v. r. 
Zapísala: 
Adriana Bosá 
Šaľa 9. novembra 2005  


