
 1

ZÁPISNICA 
z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 27. apríla 2006 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Elena Hlavatá  
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

2. 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  
2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z  25 poslancov prítomných 
a registrovaných 19, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: 
Ing. František Botka, Ing. Erika Velázquezová 
 
Neprítomní pri zahájení zasadnutia: 
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,  MUDr. Igor Bečár 
 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
z časti D Majetkové záležitosti stiahnuť z rokovania materiál číslo D 4/2/06 Regionálna 
rozvojová agentúra – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry za 
symbolickú cenu (z dôvodu odporučenia  MsR – predložiť na 3. riadne MsZ v Šali materiál 
s pracovným názvom Koncepcia prác s neziskovými organizáciami.) 
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- zaradiť do časti G. bod 4. Žiadosť tenisového klubu o príspevok na energie, 
 
MUDr. Martin Alföldi  
- doplniť do časti A. bod 3. Informáciu o priebehu outsourcingu, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- doplniť do časti G. bod 2. Požiadavka na zverejňovanie informácií, týkajúcich sa činnosti 

MsÚ na internetových stránkach mesta Šaľa, 
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Mgr. Jozef Varsányi 
- doplniť do časti G. bod 3. Žiadosť o prečítanie listu Ministerstva vnútra o kaštieli,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- doplniť do časti D. bod 7. Žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu kaplnky 

Feketeházyovcov,  
 
 
Hlasovanie o stiahnutí materiálu z  rokovania v časti D. Majetkové záležitosti : 
 
Prezentácia:  19  
Za: 19   
Proti: 0     
Zdržal sa: 0  
 
MsZ súhlasilo so stiahnutím materiálu z  rokovania v časti D. Majetkové záležitosti. 
 
 
Hlasovanie o žiadosti tenisového klubu o príspevok na energie: 
 
Prezentácia:  18  
Za: 17   
Proti: 0     
Zdržal sa: 1  
 
Bod G./4. Žiadosť tenisového klubu o príspevok na energie bola zaradená do programu 
rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení do časti A. bod 3. Informácia o priebehu outsourcingu: 
 
Prezentácia:  18  
Za: 15 
Proti: 2     
Zdržal sa: 1  
 
Bod A./3. Požiadavka na doplnenie Informácie o priebehu  outsourcingu bola zaradená 
do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o  doplnení do časti G. bod 2. Požiadavka na zverejňovanie informácií, týkajúcich 
sa činnosti MsÚ na internetových stránkach mesta Šaľa: 
 
Prezentácia:  18  
Za: 10 
Proti: 3     
Zdržal sa: 5  
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Bod G./2. Požiadavka na zverejňovanie informácií, týkajúcich sa činnosti MsÚ na 
internete bola zaradená do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení do časti G. bod 3. Žiadosť o prečítanie listu Ministerstva vnútra 
o kaštieli:  
 
Prezentácia:  19  
Za: 19 
Proti: 0     
Zdržal sa: 0 
 
Bod G./3. Žiadosť o prečítanie listu Ministerstva vnútra k záležitosti kaštieľa, bola 
zaradená do programu rokovania MsZ. 
  
 
Hlasovanie o doplnení do časti D. bod 7. Žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu 
kaplnky Feketeházyovcov:  
 
Prezentácia:  19  
Za: 19 
Proti: 0     
Zdržal sa: 0 
 
Bod D./7. Žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyovcov bola 
zaradená do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku : 
 
Prezentácia:  19  
Za: 19 
Proti: 0     
Zdržal sa: 0 
 
 
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 
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Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/2/06 

Predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správa z kontrol vykonaných ÚHK – ústna informácia 

Predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Podanie informácie o outsourcingu  - ústna informácia 

Predkladá Mgr. Jozef Belický, prednosta 
 
 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
nie sú predmetom rokovania 
 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2005 – 

materiál číslo C 1/2/06 
Predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 
účet mesta Šaľa za rok 2005 – materiál číslo C 2/2/06 
Predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

3. Stanovisko k plneniu rozpočtu a k záverečnému účtu pre rok 2005 – materiál číslo  
C 3/2/06 
Predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa, s. r. o. 
v likvidácií – materiál číslo C 4/2/06 
Predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 5/2/06 
Predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 

D. Majetkové záležitosti  
Predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
1. Veronika  Mareková,  Bilická 7,  Šaľa – návrh  na vysporiadanie   vlastníckeho  

práva k nehnuteľnostiam pri rodinnom dome – materiál číslo D 1/2/06  
2. MUDr. Regan a Mgr. Júlia Belovičoví – žiadosť o prenájom, príp. odkúpenie 

pozemku pri  obslužnej komunikácií - – materiál číslo D 2/2/06 
3. FK Slovan Duslo Šaľa – prenájom futbalového areálu na Nitrianskej ul.  – materiál 

číslo D 3/2/06 
4. Milan Takáč – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – materiál číslo  

D 5/2/06 
5. Odplatný   prevod    hnuteľného  majetku – „NN   rozvody –  Obslužná    

komunikácia      a   inžinierske   siete, Šaľa“- kúpna   zmluva   medzi   mestom Šaľa 
a Západoslovenskou         energetikou a. s. Bratislava – materiál číslo D 6/2/06 

 Predkladá Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 
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6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
objektov skladov v areáli na Ul. Družstevnej vrátane pozemkov“ – materiál číslo  
D 7/2/06 

 Predkladá Ing. Ferdinand Chromek, predseda komisie 
7.  Žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyovcov – ústna                      
 informácia – D 8/2/06 
      Predkladá Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ 
 
E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
F. Právne záležitosti 
 
1. Zmluva o údržbe  medzi mestom Šaľa  a Nitrianskym samosprávnym krajom -  ul. 

Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná – 
materiál číslo F 1/2/06 
Predkladá Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 

2. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya 
s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa P. Pázmaňa č. 48,  
k 1. septembru 2006 – materiál číslo F 2/2/06 
Predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu  
 

G. Rôzne 
1. Stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov ÚP mesta Šaľa – materiál číslo 

G 1/2/06 
Predkladá Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt 

2. Požiadavka na zverejňovanie informácií, týkajúcich sa činnosti MsÚ na internete – 
materiál číslo G 2/2/06 
Predkladá MUDr. Martin Alföldi, poslanec MsZ 

3. Žiadosť o prečítanie listu Ministerstva vnútra k záležitosti kaštieľa – ústna žiadosť 
Predkladá Mgr. Jozef Varsányi 

4.   Žiadosť tenisového klubu o príspevok na energie – ústna žiadosť 
      Predkladá Ing. Ferdinand Chromek, poslanec MsZ 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: JUDr. Ladislav Kelemen   
členovia:  Ing. Karol Mikloš, Ladislav Košičár    
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18   
Proti: 0     
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: 
 
Mgr. Gustáv Güll 
Ladislav Jaroš 
 
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. 
 
 
Primátor Ing. Tibor Baran požiadal Petra Popluhára a Andreja Csillaga,  overovateľov 
zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 16. februára 2006, aby vo veci správnosti a úplnosti 
vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia   o s v e d č i l i    správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 2. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá.  
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ČASŤ II. 
 

PREDKLADANÉ    MATERIÁLY 
 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/2/06 
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. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
2. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 2/2/06 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Materiál k tomuto bodu nebol predložený, Ing. Alžbeta Sedliačiková podala ústnu informáciu. 
- ÚHK vykonáva kontrolu činnosti MET spol. s.r.o. na základe uznesenia MsZ, ktoré 

schválilo súčinnosť s výkonom kontroly dozornej rady spoločnosti MET s.r.o. Šaľa. 
Vzhľadom na veľký rozsah agendy, ktorá je predmetom kontroly, kontrola prebieha aj 
v súčasnosti a nie je ešte ukončená, 

- ÚHK vykonal aj kontrolu rozpočtu, ktorá je zhrnutá v stanovisku k záverečnému účtu, 
   
3. Správa o priebehu outsourcingu – ústna informácia 
Predložil Mgr. Jozef Belický, prednosta 
 
- obmedzil sa len na fakty, ktoré je schopný poskytnúť, nakoľko tento bod bol doplnení 

pred     začiatkom rokovania MsZ, 
- v súlade s uznesením  MsZ z októbra 2004 a s uznesením MsZ z marca 2005, pokračuje 

mesto formou verejného obstarávania pri zabezpečovaní dodávateľa pre outsourcing 
komunálnych činností a správy majetku mesta, prevádzkovaní majetku mesta. Súťaž bola 
už ukončená, prihlásili sa dvaja uchádzači, z ktorých jeden bol vylúčený pre nesplnenie 
podmienok, návrh druhého  uchádzača nebol akceptovaný z dôvodu požiadavky 
paušálnych platieb. V súčasnosti sú pripravené súťažné podklady a predpokladáme , že 
v priebehu budúcich týždňov bude opätovne  vyhlásené ďalšie kolo verejného 
obstarávania, presne v intenciách a v súlade s uzneseniami, ktoré mesto Šaľa 
k outsourcingu  prijalo, so všetkými zábezpekami zárukami a finančnými podmienkami, 
ktoré  tu boli prerokované. Žiadna zmena v týchto súťažných podkladoch v takom duchu, 
že by sa niečo významne zmenilo nenastala. 

 
Diskusia:  
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MUDr. Martin Alföldi 
Predložil poslanecký návrh na uznesenie , ktorý zdôvodnil nasledovne : 
- nakoľko ide o investičnú akciu mesta Šaľa na dlhé roky, za veľa peňazí, predpokladám, že 

ďalšie kolo bude podľa zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého vyjde už nejaký víťaz. 
Mesto bude podpisovať zmluvu o výkone týchto činností, požadujem, aby táto zmluva 
pred jej podpisom štatutárom mesta bola predložená MsZ v znení, v ktorom má byť 
podpísaná, aby MsZ túto zmluvu prerokovalo a ratifikovalo. 

 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
Doplnil informáciu k poslaneckému návrhu: 
- táto verejná súťaž je organizovaná tak, že mesto vypracovalo návrh zmluvy, ktorá je 

súčasťou súťažných podmienok a buď ju budúci dodávateľ akceptuje, alebo nesplnil 
súťažné podmienky. 

 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 18  
Za: 14   
Proti: 0     
Zdržal sa:  4   
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
správu o priebehu o outsourcingu 
B. ukladá 
predložiť zmluvu o outsourcingu s víťazom VOS pred jej podpisom na prerokovanie 
a schválenie MsZ  
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
nie sú predmetom rokovania 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2005 – 

materiál číslo C 1/2/06 
Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

 
Rozbor hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa k 31. 12. 2005 sa predkladá 
v súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, ktorý ukladá príspevkovej organizácii obce povinnosť vykonať 
ročné zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. V konkrétnej podobe je 
zúčtovaním nakladania s príspevkom zriaďovateľa, ktorým je napojená na jeho rozpočet. 
Povinnosť organizácie ako poskytovateľa sociálnych služieb predložiť správu o hospodárení 
za predchádzajúci kalendárny rok vyplýva i z ustanovenia zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 19 
Za:  19   
Proti: 0     
Zdržal sa:  0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2005 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta 
Šaľa ku dňu 31. 12. 2005, 
B. schvaľuje 
ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2005 a uhradenie straty vo 
výške 356 913,97 Sk z rezervného fondu OSS. 

 
2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 

účet mesta Šaľa za rok 2005 – materiál číslo C 2/2/06 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

Stanovisko k plneniu rozpočtu a k záverečnému účtu pre rok 2005 – materiál číslo  
C 3/2/06 

Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 
 
Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2005 bolo zabezpečenie zdrojov na financovanie 
všetkých záväzkov, vyplývajúcich z povinností ustanovených zákonmi. Prioritné bolo 
zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií mesta v zmysle platných zákonov, 
zabezpečenie zdrojov na financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom 
majetku mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv, 
zabezpečenie prostriedkov na financovanie nových investičných akcií a dofinancovanie 
ukončených investičných akcií a zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov na 
financovanie začiatku roku 2006.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Tibor Baran, primátor, požiadal Ing. Alžbetu Sedliačikovú o stanovisko k záverečnému 
účtu mesta. 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
- stanovisko k záverečnému účtu mesta bolo vypracované v zmysle zákona o obecnom 

zriadení a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 



 10

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- mal dotaz, prečo materiál C 3/2/06 nebol predložený skôr, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
- záverečný účet sa spracováva až po zosúladení všetkých položiek, posledné  predloženie  

rozboru hospodárenia mesta  bolo na MsR dňa 18. 4. 2006, preto nevieme dodržať termín 
10 dní na predloženie do MsZ. Materiál poukazuje na to, či veci, ktoré sú uvedené 
v dôvodovej správe sú pravdivé a opodstatnené a už sa nemenia, 

 
Tibor Dubis 
- bolo potrebné , aby MsÚ a primátor zabezpečili spracovanie materiálu skôr, aby MsR 

mohla dať svoje stanovisko, 
- dotaz na to, či sa prijímajú nejaké opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
- na základe stanoviska sa opatrenia neprijímajú, v stanovisku bolo zdôvodnené, prečo 

neboli naplnené príjmy, so skutkovým stavom sa nedá nič urobiť, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 20 
Za:  13   
Proti: 2    
Zdržal sa: 5    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 
účet mesta Šaľa za rok 2005, 
B. schvaľuje 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 
účet mesta Šaľa za rok 2005 nasledovne: 
1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2005, a to: 
 

plnenie celkových príjmov vo výške   351 368  tis. Sk  
plnenie celkových výdavkov vo výške   348 238  tis. Sk 
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     3 130  tis. Sk  
 

2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to: 
 
a) Rezervný fond 
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stav k 1. 1. 2005       74 135,23 Sk 
tvorbu vo výške             4 680 008,37 Sk 
použitie vo výške             4 679 633,69 Sk 
stav k 31. 12. 2005      74 509,91 Sk 

 
b) Fond rozvoja bývania 
 

stav k 1. 1. 2005      72 010,87 Sk 
tvorbu vo výške      17 871,71 Sk 
použitie vo výške      28 157,43 Sk 
stav k 31. 12. 2005               61 725,15 Sk 

 
c) Sociálny fond 
 

stav k 1. 1. 2005      22 477,60 Sk 
tvorbu vo výške    422 724,75 Sk 
použitie vo výške    376 550,85 Sk 
stav k 31. 12. 2005      68 651,50 Sk 

 
3. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške   889 659 tis. Sk 
 
4. Prehľad o stave a vývoji dlhu  
 
5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2005 vo výške 2 817 tis. 

Sk na vrátenie zábezpeky z roku 2005 
 
6. Použitie rezervného fondu vo výške 313 tis. Sk tvoreného z  prebytku hospodárenia 

roku 2005 na splátku časti istiny prijatých úverov mesta. 

C. súhlasí 
s celoročným hospodárením mesta Šaľa bez výhrad 
 
D. berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2005 
 

 
3. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa, s. r. o. 

v likvidácii – materiál číslo C 4/2/06 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

 
Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. vstúpil do likvidácie k 31. 3. 2005, odkedy mesto  
a likvidátor spoločnosti vykonávajú činnosti, smerujúce k likvidácii spoločnosti a k výmazu 
z OR SR. Jediným majetkom spoločnosti bol pohrebný automobil DAEWOO v nulovej 
zostatkovej hodnote. Jestvujúce záväzky mali byť finančne vykryté výnosom z odpredaja 
majetku spoločnosti. Ponuka na odpredaj nebola úspešná. Mesto Šaľa ako jediný vlastník 
prevezme záväzky spoločnosti vo výške 190 003,-- Sk, a tým zabezpečí výmaz spoločnosti 
z OR SR ešte v tomto roku.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ján Hlavatý 
- kde je a na čo mestu bude auto, ktoré odkúpilo od spoločnosti MsPS? 
 
Ing. Daša Danadová 
- auto bolo pridelené mestskému kultúrnemu stredisku, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
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. prerokovalo 
návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii , 
B. schvaľuje 
prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii. 
 
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 5/2/06 
Predložila  Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

 
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk 
rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 sa postupovalo v zmysle citovaného zákona, so zreteľom na 
reformu riadenia verejných financií formou programového rozpočtovania výdavkov. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Andrej Csillag 
- boli podniknuté kroky na získanie finančných prostriedkov z VÚC na  kruhový objazd, 

ktorý je budovaný na ceste 3. triedy? 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- mali sme túto ambíciu, nakoľko sa jedná o dve cesty Kráľovská a Vlčanská uznesením 

MsZ pri rozpočte v roku 2005 bolo rozhodnuté, že túto akciu bude financovať mesto.  
- uskutoční sa  rokovanie so zástupcami štátnych úradov, kde sa bude riešiť vybudovanie 

kruhovej križovatky pri objekte ProCS a križovatky ulíc Vlčanská, Družstevná a Dolná, 
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
- rokovali sme niekoľkokrát s predstaviteľmi VÚC v Nitre, boli prerokované aj možnosti 

financovania, keďže vybudovanie križovatky je v súlade s dopravným generelom, VÚC 
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súhlasilo s vybudovaním len za predpokladu, že bude financovaná z prostriedkov mesta. 
- podobná situácia je aj pri budovaní kruhovej križovatky Vlčanská a Dolná, kde  sa na 

financovaní bude podieľať  VÚC aj mesto,   
 
Tibor Dubis 
- ocenil a podporil zvýšenie príspevkov do školstva, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 20 
Za:  18   
Proti: 0    
Zdržal sa:  2    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006, 
B. schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne: 
 
celkové príjmy   374 808 tis. Sk 
celkové výdavky   374 808 tis. Sk 
rozdiel celkom    0 Sk 

 
 

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
1. Veronika  Mareková,  Bilická 7,  Šaľa – návrh  na vysporiadanie   vlastníckeho  

práva k nehnuteľnostiam pri rodinnom dome – materiál číslo D 1/2/06  
 
Jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pkn  a súčasne o žiadosť 
o zmiernenie krivdy. Žiadateľka pri vysporiadaní dedičstva po zomrelom manželovi v r. 2000 
zistila, že mesto Šaľa má spoluvlastnícky podiel na pozemku, ktorý spolu s manželom užívali 
vo viere, že je ich. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- podal  poslanecký návrh na stanovenie ceny 10 Sk/m² 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 18 
Za:  13   
Proti: 2    
Zdržal sa:  3    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri rodinnom dome, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností  v  k. ú. Šaľa: 
1. odpredaj   časti pozemku   parc.  č. 1625/1 vedenej v PK vo vložke č.1140 pre k. ú. 

Šaľa vo výmere celkom cca 1871 m2 (výmeru upresní GP ) v 
spoluvlastníckom podiele  ½ za cenu 10,--Sk/m2 , t. j. cca 9 355, Sk,-- Sk pre rod. 
Marekovú,  

2. kúpu  časti pozemku   parc.  č. 1625/1 vedenej  v  PK vo vložke č. 1140 pre k. ú. Šaľa 
vo výmere cca 100 m2 v spoluvlastníckom podiele ½ (tú časť pozemku, ktorá sa 
nachádza v  miestnej komunikácii Bilická ul., výmeru upresní GP) od rod. 
Marekovej za cenu 10,-- Sk/m2, t. j. celkom cca 500,-- Sk do vlastníctva mesta Šaľa,  
po zápise rozhodnutia súdu OS Galanta 4C 56/02-152 do KN na Správe katastra 
v prospech mesta Šaľa (spoluvlastnícky podiel ½ z pkn parc. č. 1625/1). 

 
 
2. MUDr. Regan a Mgr. Júlia Belovičoví – žiadosť o prenájom, príp. odkúpenie 

pozemku pri  obslužnej komunikácií - – materiál číslo D 2/2/06 
 
Jedná sa o žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku na 99 rokov za minimálne nájomné, za 
účelom vybudovania prístupovej komunikácie na vlastné náklady. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- minulý rok už bola prerokovávaná táto žiadosť, prečo sa mala vtedy vypísať verejná-

obchodná súťaž na prenájom, keď bolo dohodnuté, že sa pozemok neodpredá, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- pôvodná žiadosť na odkúpenie bola zmenená na žiadosť na prenájom, vzhľadom k tomu, 

že vo VZN číslo 22/2003 Zásady hospodárenia s majetkom mesta je zakotvené, že aj 
prenájom schvaľuje MsZ, aj na prenájom na podnikateľské aktivity má byť VOS,  

 
MUDr. Martin Alföldi 
- žiadosť mala byť aj pred rokom schvaľovaná v MsZ, 
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Ing. Božena Tóthová 
- pokiaľ ide o pozemok, ktorý súvisí s pozemkom, kde sa nachádza nehnuteľnosť vo 

vlastníctve, vzniká právo priameho odpredaja, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- upozornil na existenciu viacerých obdobných pozemkov v meste, kde sa z obslužnej 

komunikácie vlastníci nehnuteľnosti nevedia dostať k svojej prevádzke, tým obslužná 
komunikácia neplní účel, na ktorý bola zriadená, 

 
Ing. Božena Tóthová 
- väčšina pozemkov je vlastníctvom majiteľov nehnuteľností, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- znížením chodníka je vybudovaný prístup k jednotlivým objektom, 
- rokuje sa s VÚC o vybudovaní prístupu cez pozemok, ktorý vlastní VÚC, 
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta  
- v prípade pozemku VÚC budeme mať záujem o zriadenie vecného bremena zo strany 

VÚC, z čoho analogicky vyplýva zriadenie vecného bremena aj na pozemky patriace 
mestu pri obslužnej komunikácii, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- čo by sa stalo, keby VÚC pozemok predal? 
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta  
- vecné bremeno bude zriadené ešte pred prípadným odpredajom pozemku, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- vzhľadom k tomu, že ide o tri právne úkony, predkladáme  uznesenia na schválenie 

v troch alternatívach, o ktorých sa bude hlasovať postupne a v prípade neschválenia ani 
jednej z predložených alternatív platí pôvodne navrhnuté záporné uznesenie, 

 
1. alternatíva 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku,  
B. schvaľuje 
a) odpredaj  pozemku, parc. č. 2016/3, záhrada o výmere 264 m2   pre  súrodencov  MUDr. 
Regana Beloviča, bytom Šaľa, Agátová č.10 a  Mgr. Júliu Belovičovú, bytom Šaľa, 
Jánošíkova č. 25, každému v spoluvlastníckom podiele ½ ,  za cenu 1 464,-Sk/ m2, t.j. spolu 
za 386 496,- Sk, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 20 
Za:  2   
Proti: 16    
Zdržal sa:  2   
 
Uznesenie nebolo prijaté 
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2. alternatíva 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku,  
B. schvaľuje 
b)  prenájom  pozemku  parc. č. 2016/3  pre  súrodencov  Belovičových,  cena nájmu podľa 
VZN č.22/2003 v znení dodatku č.1 je 3,-Sk/m2/rok,  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 21 
Za:  2 
Proti:  15     
Zdržal sa:  4 
 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
3. alternatíva 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku,  
B. schvaľuje 
c) zriadenie vecného bremena  práva prechodu  a prejazdu cez  pozemok  parc. č.2016/3 
v šírke 3 m  v prospech vlastníkov parc.č.2015/1 a 2015/2.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 20 
Za:  10   
Proti: 8    
Zdržal sa:  2 
 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom, príp. odkúpenie pozemku,  
B. neschvaľuje 
a) odpredaj  pozemku, parc. č. 2016/3, záhrada o výmere 264 m2   pre  súrodencov  
MUDr. Regana Beloviča, bytom Šaľa, Agátová č.10 a  Mgr. Júliu Belovičovú, bytom 
Šaľa, Jánošíkova č. 25, každému v spoluvlastníckom podiele ½ ,  za cenu 1 464,-Sk/ m2, 
t.j. spolu za 386 496,- Sk,  
b)  prenájom  pozemku  parc. č. 2016/3  pre  súrodencov  Belovičových,  cena nájmu 
podľa VZN č.22/2003 v znení dodatku č.1 je 3,-Sk/m2/rok,  
c) zriadenie vecného bremena  práva prechodu  a prejazdu cez  pozemok  parc. č.2016/3 
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v šírke 3 m  v prospech vlastníkov parc.č.2015/1 a 2015/2.  
 
3. FK Slovan Duslo Šaľa – prenájom futbalového areálu na Nitrianskej ul. – materiál 

číslo D 3/2/06 
 
Kúpnou zmluvou medzi FK Slovan Duslo Šaľa a mestom Šaľa prešli do vlastníctva mesta 
stavby: futbalový štadión, sociálno-prevádzková budova s tribúnou, byt správcu a vedľajšie 
stavby a to vedľajšia tribúna, garáž a pomocné sociálne priestory. Tento futbalový areál je 
v užívaní občianskeho združenia FK Slovan Duslo Šaľa. 
 
MsÚ Šaľa odporúča prenájom celého futbalového areálu za symbolickú cenu 1,-- Sk/mesiac, 
t. j. 12,-- Sk/rok vzhľadom na charakter činnosti daného občianskeho združenia. Režijné 
náklady hradí vlastník, náklady na bežnú údržbu bude hradiť nájomca.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ján Hlavatý 
- vyjadril sa k vyťaženosti práce správcu a súhlasí s bezplatným nájmom bytu, 
 
Ladislav Jaroš 
- vyjadril súhlas s názorom Jána Hlavatého 
 
MUDr. Jozef Grell 
- podporil návrh na uznesenie 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 19 
Za: 17   
Proti:  0     
Zdržal sa:  2    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom futbalového areálu za symbolickú cenu, 
B. schvaľuje 
prenájom futbalového areálu na ul. Nitrianskej, vrátane ihriska, sociálno-prevádzkovej 
budovy s tribúnou, bytu správcu a vedľajších stavieb a to vedľajšej tribúny, garáže 
a pomocných sociálnych priestorov za symbolickú cenu 1,-- Sk/mesiac, t. j. 12,-- Sk/rok. 
 
4. Milan Takáč – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – materiál číslo  

D 5/2/06 
 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali. Pozemok sa nachádza pod 
prístavbou objektu pri prevádzke „Herňa“ a v tesnej blízkosti objektu. Uvedený pozemok má 
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žiadateľ v prenájme. Pozemok pod prevádzkou „Herňa“ nadobudol žiadateľ do osobného 
vlastníctva.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému návrhu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
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 
žiadosť o odkúpenie pozemkov, 
B. schvaľuje 
predaj pozemku, časť parc. č. 3080/3 o výmere 43 m2 pričlenenej k parc. č. 3080/23 
a novovytvorenej parc. č. 3080/253 o výmere 70 m2 v zmysle GP č. 02/2006 overeného 
Správou katastra pod č. 17/06, spolu 113 m2 v cene 510 ,-- Sk/m2, t. j. spolu 57 630,-- Sk 
pre Milana Takáča, bytom Dlhoveská 1422/10, Šaľa. 
 
5. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „NN rozvody – Obslužná komunikácia 

a inžinierske siete, Šaľa“- kúpna zmluva medzi mestom Šaľa a Západoslovenskou         
energetikou a. s. Bratislava – materiál číslo D 6/2/06 

Predložila  Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 
 

Jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie časti stavby v rozsahu NN rozvody formou 
uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi mestom Šaľa a Západoslovenskou energetikou a.s. 
Bratislava. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia:  17  
Za:  16   
Proti: 0    
Zdržal sa:  1    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh zmluvného odplatného prevodu hnuteľného majetku „NN rozvody – Obslužná 
komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod hnuteľného majetku „NN rozvody v rámci stavby – Obslužná 
komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“ pre Západoslovenskú energetiku a.s. Bratislava 
(IČO 35 823 551) v cene vo výške 40 % obstarávacích nákladov vynaložených na 
realizáciu NN rozvodov. 
 
6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

objektov skladov v areáli na Ul. Družstevnej vrátane pozemkov“ – materiál číslo  
D 7/2/06 

Predložil Ing. Ferdinand Chromek, predseda komisie, pre neprítomnosť v zastúpení  
Ing. Božena Tóthová 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 19 
Za:  18   
Proti: 0    
Zdržal sa:  1    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
záver hodnotiacej komisie VOS na kúpu   objektov  skladov  v  areáli na Ul. Družstevnej  
v Šali,  vrátane pozemkov, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod  nehnuteľností  v  k. ú. Šaľa  vedených  v  KN  registri  C  na 
LV  
č. 1 
1. objekty  skladov  súp. č. 1595  a  súp. č. 7149  na  pozemkoch  parc. č. 524/3 a 524/22 

cene 1,199.800,-- Sk  
2. pozemky  

- parc. č. 524/2, zastavaná plocha o  výmere 974 m2, parc. č. 524/3,  zastavaná 
plocha o výmere 222 m2, parc. č. 524/22, zastavaná plocha o výmere 227 m2, 
v celosti,  

- parc.č. 524/23, zastavaná  plocha  o   výmere  169 m2 , parc. č. 524/24 ostatná 
plocha o  výmere 43 m2 (spoločný vstup do areálu, označenie parciel je  v súlade 
s geom. plánom č.134/2005), v  spoluvlastníckom podiele ½, v  cene 1 410 200,-- 
Sk, 

t. j. spolu za sumu 2 610 000,-- Sk pre spoločnosť JA-PaG, s.r.o., so sídlom Šaľa, Ul. 
Javorová 2092/8, s tým že, kúpna cena bude uhradená formou 6 splátok, pričom 
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zmluvná zábezpeka bude započítaná ako 1.splátka a posledná 6. splátka bude uhradená 
najneskôr dňa 30.9.2006. 
 
7. Žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyovcov  
Predložil Jozef Varsányi, poslanec MsZ 
 
Jedná sa o žiadosť o finančnú podporu na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyovcov, 
nachádzajúcu sa na Mestskom cintoríne v Šali. Po rekonštrukcii bude slúžiť  na bohoslovecké 
ciele. Táto kaplnka je zatiaľ rodinný majetok, finančné prostriedky navrhol presunúť na 
nadáciu Šaľa a okolie , občianske združenie, ktoré by boli viazané na rekonštrukciu kaplnky. 
Celková rekonštrukcia sa odhaduje na 250 000,-- Sk. 
 
Poslanecký návrh je finančný príspevok vo výške 150 000,-- Sk. 
 
Diskusia : 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- upozornila, že takáto finančná podpora nie je zahrnutá v rozpočte mesta a nakoľko 

kaplnka nie majetkom mesta, nemôže byť financovaná priamo z rozpočtu, ale formou 
príspevku, 

 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- je potrebné vyriešiť možnosť pridelenia dotácií a predložiť uznesenie, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 18 
Za:  17   
Proti: 0    
Zdržal sa:  1  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
požiadavku o príspevok mesta na rekonštrukciu kaplnky Feketeházyho v požadovanej 
sume 150 000,-- Sk, 
B. ukladá 
zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vytvorenie finančných zdrojov 
v položke dotácie pre FO a PO. 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ                              Z: prednosta MsÚ 

 
Uznesenie bude vykonateľné až po zmene rozpočtu mesta. 

 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
nie sú predmetom rokovania 
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F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o údržbe  medzi mestom Šaľa  a Nitrianskym samosprávnym krajom -  ul. 

Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná – 
materiál číslo F 1/2/06 

Predložila  Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR  
 

MsÚ v Šali v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2006 obstaráva prípravu akcie 
„Pešia zóna Šaľa – 1. etapa“. Návrh riešenia pešej zóny vychádza a korešponduje so 
schváleným územným plánom Centrálnej mestskej zóny. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Andrej Csillag 
- nebude mať uzatvorenie tejto zmluvy vplyv na tohtoročný rozpočet? 
 
Ing. Elena Matajsová 
- s navýšením výdavkov sa neráta, pešia zóna je zahrnutá v rozpočte a hľadá sa dodávateľ, 

ktorý je schopný poskytnúť dodávateľský úver a križovatka Vlčanská  sa bude riešiť takou 
istou formou, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- bude možné túto investíciu pokryť z bežných príjmov, alebo bude nutné čerpať ďalší 

dodávateľský úver? 
 
Ing. Elena Matajsová 
- podmienkou prihlásenia sa do verejnej súťaže bola splatnosť 4 roky, rekonštrukcia 

križovatky Vlčanská a Dolná bude zahrnutá do rozpočtu v budúcom roku,   
 
Tibor Dubis  
- či Ing. Lužica nedodal k tomuto materiálu doplňujúce údaje? 
 
Ing. Elena Matajsová 
- nebol predložený žiadny návrh, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 16 
Za:  15   
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 medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom o údržbe 
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a majetkoprávnom vysporiadaní komunikácií a pozemkov pod nimi – ul. Vlčanská, 
križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná, 
B. schvaľuje 
zmluvu o údržbe medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom o údržbe 
a majetkoprávnom vysporiadaní komunikácií a pozemkov pod nimi – ul. Vlčanská, 
križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná. 

 
2. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya 

a vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa P. Pázmaňa č. 48, k 1. 
septembru 2006 – materiál číslo F 2/2/06 

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu  
 

V dôsledku zrušenia MŠ Šaľa, ul. J. Palárika k 30. 6. 2006, kde je začlenená aj jedna trieda 
s VVJM, bolo potrebné doriešiť jej komplexné premiestnenie, aby bolo zabezpečené 
pokračovanie výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v maďarskom jazyku. 
Najvhodnejšie sa ukázalo premiestnenie triedy do MŠ Šaľa, Družstevná ul., kde sú vytvorené 
vhodné podmienky a táto MŠ je v susedstve MŠ Šaľa, ul. J. Palárika. Pri hľadaní spôsobu 
organizačného začlenenia, po prediskutovaní problému s vedením škôl, s vedením mesta 
a rodičmi sa nakoniec ukázalo, že najvhodnejším riešením, s prihliadnutím do budúcnosti, 
bude zriadiť MŠ s VVJM ako súčasť samostatného právneho subjektu ZŠ s MŠ s VVJM, kde 
by sa organizačne táto trieda začlenila. 
Na základe prerokovania s vedením ZŠ s VJM a stanoviskom školskej rady pri ZŠ s VJM 
budeme hľadať priestory pre fyzické umiestnenie MŠ s VVJM v blízkosti ZŠ s VJM. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- či je to  vhodné miesto na  umiestnenie školského zariadenia, či by nebolo vhodné spojiť 

existujúce školy,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- materská škola nebude fyzicky premiestnená do tejto budovy, trieda s vyučovacím 

jazykom maďarským bude presunutá do MŠ na ul. Družstevná, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- problém vyvstal v súvislosti s príslušnými uzneseniami z MsZ vo väzbe na MŠ Palárika. 

Potreba obnovenia statusu MŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Bude možné 
umiestnenie MŠ riešiť aj v budúcnosti, 

 
Ing. Karol Mikloš 
- je to problém, ktorý sa rieši už niekoľko rokov, ale zatiaľ sa nenašlo vhodnejšie riešenie, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- či je doriešený ekonomicko – majetkový vzťah medzi MŠ na ul. Družstevná a MŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- ide o prostriedky mesta , takisto čo sa týka ZŠ, nie je problém, 



 23

- prebehol zápis do MŠ, celkove je zapísaných 661, aj po zrušení MŠ Palárika je voľných 
30 miest, 

- zápis na ZŠ, je zapísaných 227, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia:  
Prezentácia: 19 
Za:  18   
Proti: 0    
Zdržal sa:  1    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím 
a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, Ul. P. Pázmaňa č. 48, k 1. septembru 2006, 
B. schvaľuje 
1. zrušenie Základnej školy Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa, 

P. Pázmaňa č. 48, po vyradení zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR k 31. 
augustu 2006, 

2. zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím 
a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, P. Pázmaňa č. 48, po zaradení do siete 
škôl a školských zariadení MŠ SR  k 1. septembru 2006, ktorá je právnym 
nástupcom zrušenej Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Petra 
Pázmanya Šaľa, P. Pázmaňa 48 a prechádzajú na ňu práva a povinnosti z pracovno-
právnych vzťahov a iných právnych vzťahov dňom 01. 09. 2006. 

 
 

G. RÔZNE 
 
1. Stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov ÚP mesta Šaľa – materiál číslo 

 G 1/2/06 
Predložil  Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt 
 
Územný plán mesta Šaľa schválený MsZ dňa 24. 6. 2004 bol spracovaný kvalitne 
a zodpovedá potrebám mesta v oblasti územného a investičného rozvoja. Podstatným 
spôsobom  zlepšil podmienky práce s ÚPN spracovaným v digitálnej podobe pri vypracovaní 
odborných stanovísk k investičným zámerom, ale aj v informovaní verejnosti na 
internetových stránkach mesta. 
Povinnosťou každého orgánu územného plánovania je v zmysle stavebného zákona 
pravidelne preskúmať aktuálnosť svojej územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- doplnil informáciu v tom zmysle, že predložený rozsah zmien a doplnkov ÚPM nie je ešte 

konkrétne a konečné riešenie, prejde oponentúrou a bude schválený obvyklým spôsobom 
schvaľovania ÚPM, 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla zmenu uznesenia, vynechať časť schvaľuje a nahradiť -  ukladá a postupovať v 

zmysle stavebného zákona, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- spochybnil vhodnosť umiestnenia amfiteátra v medzihrádzovom priestore, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- po dobudovaní centrálnej kanalizácie , zrekonštruovať cesty a chodníky do pôvodného 

stavu, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- všetky väčšie komunikácie v meste sú určené na rekonštrukciu 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 22 
Za:  22   
Proti: 0    
Zdržal sa:  0    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
 
A. prerokovalo a berie na vedomie 
stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaľa, 
B. ukladá 
pripraviť a prerokovať tento materiál v zmysle platnej legislatívy 
          Z: prednosta MsÚ 
 
2. Požiadavku na zverejňovanie informácií, týkajúcich sa činnosti MsÚ na 

internetových stránkach mesta Šaľa  
Predložil MUDr. Martin Alföldi, poslanec MsZ 
 
Poslanecký návrh sa týkal zverejňovania informácií, ako je zoznam zmlúv, došlé faktúry, 
zoznam firiem, v ktorých má mesto majetkovú účasť, majetok mesta, nájom nebytových 
priestorov a pozemkov s dobou a cenou nájmu. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- bola táto žiadosť prerokovaná v  komisii pre informovanosť verejnosti, aký bol jej názor? 

 
MUDr. Martin Alföldi 
- komisia sa tejto problematike venovala asi pred rokom, 
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 Ing. Štefan Bartošovič 
- vzhľadom k tomu, že táto požiadavka nebola prerokovaná v komisiách ani v MsR  podal 

poslanecký návrh stiahnuť tento materiál z rokovania MsZ, 
 
 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 21 
Za:  15   
Proti: 5    
Zdržal sa:  1    
 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý a materiál bol stiahnutý z 
rokovania MsZ. 
 
3. Žiadosť o prečítanie listu Ministerstva vnútra k záležitosti kaštieľa – ústna žiadosť 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
 
Hľadá sa iná možnosť umiestnenia archívu, ako v kaštieli. Poslanci obdržali kópiu listu 
primátora vtedajšiemu štátnemu tajomníkovi a kópiu listu ministra vnútra Pada o kaštieli.   
 
4. Žiadosť tenisového klubu o príspevok na energie  
Predložil MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ 
 
Tenisový klub v Šali požiadal o finančný príspevok na krytie výdavkov na energie, tento klub 
je v prevádzke celoročne a je  k dispozícii pre verejnosť. 
 
Bol predložený poslanecký návrh na uznesenie. 
 
Diskusia: 
 
Ladislav Jaroš 
- podporil návrh na finančný príspevok 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 17 
Za:  15   
Proti: 0    
Zdržal sa:  2    
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť Tenisového klubu Šaľa o finančný príspevok pre podporu činnosti klubu 
B. odporúča 
primátorovi mesta Šaľa uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom tenisových kurtov 
a krytej tenisovej haly 
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C. ukladá 
zabezpečiť sumu 100 000,-- Sk v rozpočte na úhradu nájmu pre Tenisový klub Šaľa. 
          Z: prednosta MsÚ 
  
 

 
ČASŤ III. 

 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
 
Písomnú interpeláciu podal poslanec: 
 
Ing. Ivan Kováč 
 
1. Požaduje zabrániť ohrozovaniu obyvateľov motorovými vozidlami  na ul. Fr. Kráľa -  

individuálne stojace domy (nedodržanie rýchlosti, bezohľadná jazda) 
napr.:  
a) pevne vstavaným retardérom 
b) mechanickými zábranami (odstrániteľné) 
c) iné 

 
2. Požaduje  vybudovať chodník pre chodcov od židovského cintorína smerom k ul. Lúčnej.               

Jedná sa o už vyšlapaný chodník smerom k TESCU, ktorý je frekventovaný.   
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Igor Bečár 
Požiadal o informáciu o tom, akú dobu sa bude pochovávať na cintoríne v Šali a kde sa bude 
nachádzať nový cintorín? 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
Bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
Prečo nedostal odpoveď na interpeláciu,  podanú na predošlom MsZ, ktorá sa týkala sťažnosti 
občanov na ul. Vlčanská, kde dlhodobo stoja odstavené kamióny  a autobusy, ktoré rušia 
nočný kľud. 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
Bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
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  ČASŤ IV. 
 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Gustáv Güll 
 
 
Ladislav Jaroš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ing. Tibor Baran   Mgr. Jozef Belický 
primátor mesta   prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
Šaľa 09. mája 2006  


