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

16. novembra 2006 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

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 18, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení:  
MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Helena Psotová, Peter Popluhár - ohlásili neskorší príchod  
 
Neprítomní pri zahájení zasadnutia: 
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Miroslav Polónyi, Ladislav Jaroš 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Poslanecký návrh na doplnenie programu podali: 
 
do bodu B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
Ing. Karol Mikloš 
 
ako bod 4 doplniť Návrh na zabezpečenie IV. etapy modernizácie tepelného hospodárstva 
v Šali  
 
do bodu D. Majetkové záležitosti  
 
MUDr. Martin Alföldi 
 
doplniť návrh na stiahnutie bodu D. Majetkové záležitosti (ako celku) z programu 
rokovania MsZ 
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do bodu G.  Rôzne  
 
Ing. František Botka 
 
ako bod 4 doplniť Návrh spoločnosti FERADO  na riešenie dopravnej situácie pred 
sídlom spoločnosti  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
 
ako bod 5 doplniť Návrh na výstavbu parku pre netradičné športy  
 
 
Hlasovanie o zaradení. Návrhu na zabezpečenie IV. etapy modernizácie tepelného 
hospodárstva v Šali do bodu B. VZN, normy mesta a uznesenia ako bod B/4. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
Bod B/4. Návrh na zabezpečenie IV. etapy modernizácie tepelného hospodárstva v Šali 
bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o zaradení návrhu na stiahnutie časti D. Majetkové záležitosti (ako celku) 
z programu rokovania MsZ  
 
Prezentácia: 21 
Za:  10  
Proti:  11 
Zdržal sa:   0 
 
Návrh nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o zaradení Návrhu spoločnosti FERADO  na riešenie dopravnej situácie pred 
sídlom spoločnosti do bodu G. Rôzne ako bod G/4. 
 
Prezentácia: 18 
Za:             18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod G/4. Návrh spoločnosti FERADO na riešenie dopravnej situácie pred sídlom 
spoločnosti bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o zaradení Návrhu na výstavbu parku pre netradičné športy do bodu G. 
Rôzne ako bod G/5. 
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Prezentácia: 21 
Za:             21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
Bod G/5. Návrh na výstavbu parku pre netradičné športy bol zaradený do programu 
rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 21 
Za:  15  
Proti:    5 
Zdržal sa:   1 
 
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 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/5/06 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správa z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/5/06 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh prílohy k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa na rok 2007“ – materiál číslo 
B 1/5/06 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

2. Návrh VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa – materiál číslo 
      B 2/5/06 

predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
3. Zmeny a doplnky č. 1 ÚP mesta Šaľa a ich zakomponovanie do VZN č. 1/2004 

o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa – materiál číslo B 3/5/06 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSPaRM 
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4. Návrh na zabezpečenie IV. etapy modernizácie tepelného hospodárstva v Šali do časti – 
materiál číslo B 4/5/06 
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ MET 

 
 
C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou MET 

Šaľa, spol. s.r.o. – materiál číslo C 1/5/06 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

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

3. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2007– materiál 
číslo C 3/5/06 
predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 - 2009– materiál číslo 
C 4/5/06 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

5. Stanovisko ÚHK k Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 
2009 – materiál číslo C 5/5/06 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
 

D. Majetkové záležitosti  
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
1. Ing. František Helt a spol. – žiadosť o prenájom pozemku - materiál číslo D/1/5/06 
2. BV GROUP, s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/2/5/06 
3. Iveta Molnárová – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/3/5/06 
4. Ing. František Kováč, manž. Janka a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo 

D/4/5/06 
5. Ján Kališ – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/5/5/06 
6. APEA, Ing. Erik Pál – žiadosť o prenájom pozemku - areál bývalého MsPS  Dolná ul. - 

materiál číslo D/6/5/06 
7. Anikó Antalová, Broskyňová 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby 
      kaderníckeho salónu Dolná ul. -  materiál číslo D/7/5/06 
8. Kristína Sztresnyáková - Súkromná škola spevu Di Voce, Kpt. Jaroša 13 Šaľa – žiadosť 

       o ponechanie nájomného za prenájom  nebytových priestorov v Dome kultúry vo výške  
       12,-- Sk/rok  na prevádzku súkromnej školy spevu - materiál číslo D/8/5/06 
9. Materské centrum Mamy mamám, n.o. – žiadosť o odpustenie nájomného na rok 2007 za  

       nebytové   priestory   v objekte   bývalej   materskej  školy  J. Palárika , ul. Družstevná –  
       materiál číslo D/9/5/06 
10. MTM Plast, s.r.o., Nitrianska č. 72, Šaľa – darovanie príjazdovej komunikácie     

       a spevnených plôch na  ul. Hlavná do majetku mesta  - materiál číslo D/10/5/06 
11. Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza – žiadosť o vysporiadanie 

       pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí - materiál číslo D/11/5/06 
12. COOP Jednota SD Galanta a mesto Šaľa – návrh na vysporiadanie pozemkov - materiál   

číslo D/12/5/06 
13. Nitriansky samosprávny kraj – prevod vlastníctva – „Okružná križovatka Nám. A. 

Dubčeka v Šali“ a „Komunikácia ul. Vlčanská v Šali“ – materiál číslo D 13/5/06 
 predkladá Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 
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E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
F. Právne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
 
G. Rôzne 
1. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2005/2006 a stave v školskom 
roku 2006/2007 – materiál číslo G 1/5/06 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci ŠÚ  

2. Správa o prevádzke krytej plavárne k 30.09.2006 a návrh opatrení pre IV. štvrťrok 2006 – 
materiál číslo G 2/5/06 
predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 

3. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa – materiál číslo G 3/5/06 
predkladá Mgr. Gustáv Güll, poslanec MsZ 

4. Návrh spoločnosti FERADO  na riešenie dopravnej situácie pred sídlom spoločnosti 
predkladá Ing. František Botka, zástupca primátora 

5. Návrh na výstavbu parku pre netradičné športy 
predkladá Mgr. Jozef Varsányi, 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:  Ján Hlavatý, Ladislav Košičár 
   
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:  
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:   0   
Zdržal sa:     0 
 
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 
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Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
MUDr. Jozef Grell 
MUDr. Martin Alföldi 
 
Hlasovanie o návrhu na overovateľov zápisnice: 
 
Prezentácia:   19 
Za:  18 
Proti:      1 
Zdržal sa:      0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor Ing. Tibor Baran požiadal,  overovateľov  zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa  
29. júna 2006, aby vo veci správnosti a úplnosti vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia JUDr. Ladislav Kelemen  a  Andrej Csillag, potvrdili   správnosť a úplnosť 
zápisnice. 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 5. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá. 
 

 
ČASŤ II. 

 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/5/06 
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 navrhovanom  znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
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2.   Správa z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/5/06 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
1. Správu z kontroly plnenia mandátnych zmlúv platných v roku 2005 a I. polroku 

2006 
2. Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v rokoch 2003 – 

2006  
3. Správu z kontroly výdavkov rozpočtu mesta určených na zabezpečenie finančného 

krytia preukázanej straty v MHD pre dopravcu SAD a.s. Nové Zámky, 
B. prijíma 
výsledky z vykonaných kontrol. 
 
Prezentácia: 15 
Za:             14 
Proti:    0 
Zdržal sa:        1 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
B.  VZN, normy mesta a uznesenia 
 
 
1. Návrh prílohy k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa 
na rok 2007“ – materiál číslo B 1/5/06 

Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh prílohy k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa na rok 2007“,  
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B. schvaľuje 
prílohu k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa na rok 2007“. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:     0    
Zdržal sa:      0  

 
MsZ    p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 

 
2. K Návrhu VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa – materiál 

číslo B 2/5/06 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Návrh VZN č. 2/2006 vychádza z ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- prečo je nutné navyšovať príjem z dani z nehnuteľnosti, nakoľko podpisom zmluvy 

o outsourcingu je očakávaná úspora minimálne vo výdavkovej časti, 
 
Poslanecký návrh 
- ponechať sadzby dane z nehnuteľnosti na úrovni roku 2006. 
 
Ing. Daša Danadová 
- podpisom zmluvy o outsourcingu sa bude úspora realizovať tým, že spoločnosť, ktorá 

vyhrala VOS bude investovať do majetku mesta, úspora sa neprejaví v budúcom roku ale 
v priebehu 15 rokov, preto bolo navrhnuté zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta, nie je 
to však radikálne zvýšenie, 

 
Ján Hlavatý 
- vzdal sa slova, nakoľko poslanecký návrh, ktorý chcel podať podal Ing. Miroslav Polónyi, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho: 
 
Prezentácia: 20 
Za:             13  
Proti:               1    
Zdržal sa:        6  
 
 Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho bol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 
VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v sadzbách dane z roku 2006.  
 
Prezentácia: 20 
Za:  18  
Proti:     0    
Zdržal sa:      2  

 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Zmeny a doplnky č. 1 ÚP mesta Šaľa a ich zakomponovanie do VZN č. 1/2004 

o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa – materiál číslo B 3/5/06 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSPaRM 
 
ÚPM Šaľa bol schválený MsZ v Šali dňa 24.06.2004. Ukázalo sa, že územný plán mesta čo 
do stratégie rozvoja mesta a zásad funkčného využívania a organizácie priestorového 
usporiadania (priestorovej regulácie) je vypracovaný odborne na vysokej kvalitatívnej úrovni 
a s náležitou podrobnosťou a v zásade je vyhovujúci.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Na úvod vystúpil Ing. arch. Vladimír Jarabica, spracovateľ ÚP mesta a informoval 
prítomných čo predkladané zmeny a doplnky obsahujú. 
 
- je navrhnutá realizácia   zmien v 8 lokalitách, 
- lokalita č. 1 - južná časť územia za železnicou medzi časťou Diakovská ul. a Vlčanská ul.- 

zmena funkčného využitia pre účely priemyselnej  výroby, 
- lokalita č. 2 – severozápadne od mestskej časti Šaľa medzi zastavaným územím 

a katastrálnou hranicou Dlhá nad Váhom, budúce využitie pre funkcie základnej a vyššej 
vybavenosti arálového charakteru s integráciou zložiek priemyselnej výroby,  

- v tejto lokalite sa vymedzuje plocha pre potencionálne umiestnenie cintorína pre mestskú 
časť Veča, 

- lokalita č. 3 – nachádza sa vo väzbe na areál Dusla Šaľa a bola navrhnutá zmena 
lokalizácie zložiek priemyselnej výroby, ktoré majú negatívny vplyv na obytné 
a zastavané územie, 

- lokalita č. 4 – územie v blízkosti železnice vo väzbe na areál jestvujúcej základnej školy – 
zmena tejto lokality výlučne pre vybavenostné funkcie, lokalizácia hromadných garáží, 

- lokalita č. 5 – je priestor futbalového ihriska v mestskej časti Veča  a priestor 
severozápadne od voľných nezastavaných plôch – ponechanie futbalového ihriska  a 
prehodnocuje sa v tejto lokalite vybudovanie obytnej zástavby, 

- lokalita č. 6 – areál bývalého bitúnku, korekcia funkčného využitia na rekreačné účely, 
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- lokalita č. 7 – plocha v medzihrádzovom priestore v mestskej časti Šaľa, rozširuje sa 
využiteľnosť tohto územia aj pre stavebné objekty, napr. amfiteáter, rozšírenie pre 
športovo – zhromažďovacie funkcie, 

- lokalita č. 8 – súčasná plocha autobusovej stanice, korekcia dopravných plôch tak, aby vo 
väzbe na priestor pred železničnou stanicou boli vymedzené plochy pre autobusovú 
stanicu a vo väzbe na prístupovú komunikácie smerom na Diakovce boli vymedzené 
plochy pre určité komerčné, výrobno – podnikateľské funkcie a vybavenosť, 

 
 
Do diskusie sa prihlásili občania Valter Hrebík a Bc. Tibor Karafa  
 
Hlasovanie o vystúpení Valtera Hrebíka - firma FERADO: 
  
Prezentácia: 20 
Za:    20   
Proti:    0    
Zdržal sa:        0    
 
 
Hlasovanie o vystúpení Bc. Tibora Karafu : 
  
Prezentácia: 20 
Za:    20   
Proti:    0    
Zdržal sa:        0    
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- nie je vhodné ohraničovanie mesta, ktoré  predloženými zmenami v ÚP nastane, 
 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- vymedzenie v tejto polohe je vhodné vzhľadom na to, že rozšírenie obytnej funkcie za 

železnicu sa nepredpokladá a sú tu vytvorené podmienky na to, aby tu boli kumulované 
prevádzky služieb obyvateľstvu,  

- s rozširovaním obytnej funkcie sa počíta smerom na Kráľovú nad Váhom, na ulici 
Orechovej smerom k Váhu, 

 
Tibor Dubis 
- územný plán bol vypracovaný v roku 2004, je potrebné robiť také veľké zmeny v ÚP v tak 

krátkom období, 
 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- ÚP bol navrhovaný na obdobie 10 – 15 rokov, stavebný zákon hovorí, že obec je povinná 

každé 4 roky prehodnotiť aktuálny stav ÚP a definovať či spĺňa zámery rozvoja pre ďalšie 
obdobie, 

- mesto má právo meniť a dopĺňať ÚP podľa potreby aj v kratšom období, 
 
Ladislav Košičár 
- nesúhlasí s umiestnením cintorína pri Dlhej nad Váhom, 
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- treba presmerovať cestu 1/75 vo Veči kvôli veľkému počtu kamiónov ktoré tu 
prechádzajú na stávajúcu rýchlostnú komunikáciu, 

   
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- bola vymedzená taká lokalita, aby nebola v priamom kontakte s obytným územím, môže 

byť prehodnotené navrhované umiestnenie  cintorína, 
- bolo vypracovaných 5 alternatív umiestnenia komunikácie, táto zmena musí byť 

premietnutá do dokumentácie regiónu, až potom môže mesto riešiť zmenu umiestnenia, je 
potrebné vybudovanie ďalšieho mosta, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- prekládka cesty 1/75 je v investičných zámeroch Slovenskej správy ciest,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- pred dvomi rokmi, keď bol ÚP mesta vypracovaný sa neuvažovalo s vybudovaním 

žiadnych priemyselných parkov, prečo sa to teraz zmenilo, 
- neuvažuje sa s využitím struskoviska? 
- ako sa dorieši kruhový objazd na ul. Kráľovskej, kde jedno vyústenie cesty z kruhového 

objazdu je jednosmerné, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- v období, keď sa schvaľoval ÚP boli vymedzené priemyselné zóny, v prípade, že máme 

záujem o príchod investorov do Šale, ktorí prejavili záujem o iné oblasti ako boli 
vyčlenené treba sa prispôsobiť aktuálnej situácii, 

 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- s využitím  struskoviska je uvažované ako s územnou rezervou pre prípad vybudovania 

prístavu,  
- ÚP definuje polohu umiestnenia kruhovej križovatky, technické riešenie je vecou 

projektu, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- projektová dokumentácia ešte nie je vyhotovená, pretože bola vypracovaná štúdia na 

doplnenie projektovej dokumentácie, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- aký by bol ďalší proces schvaľovania zmien a doplnkov v ÚP v prípade pripomienok zo 

strany poslancov, 
 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- počas prebiehania prerokovacieho procesu, ktorý trval tri mesiace a bol zverejnený 

v médiách mesta, internete a pod. bolo potrebné podávať pripomienky,    všetky písomné 
požiadavky a pripomienky, ktoré boli podané sa vyhodnotili a určilo sa ako budú 
zapracované do ÚP, 

- aj v procese schvaľovania, ktorý práve prebieha sa dajú urobiť menšie zmeny, zásadné 
zmeny by znova museli prejsť prerokovacím procesom, 

 
MUDr. Martin Alföldi – faktická poznámka 
- žiada predložiť stanoviská komisií, v ktorých bol materiál prerokovaný, 
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Ing. Miroslav Polónyi 
- bolo by možné prehodnotiť zmeny v lokalite č. 2 a rátať tu s bytovou výstavbou, 
- o čo konkrétne chceme rozšíriť aktivity v lokalite č. 6 v areáli bývalého bitúnku, 
- v uznesením zo 4. MsZ bolo schválené, že zmeny v ÚP ktoré sa týkajú lokality č. 8 bude 

znášať vlastník pozemku, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- materiál bol prerokovaný v komisii  podnikateľskej a pre strategický rozvoj, komisii 

výstavby a územného plánovania a komisii pre životné prostredie, členovia komisií 
neprijali žiadne uznesenie, nakoľko nebol prítomný dostatočný počet členov komisií, 
z dôvodu, že počas rokovania komisie odišli, 

- doriešenie financovania zmien v ÚP majiteľom pozemku nie je ukončené, 
 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- lokalita č. 2 má špecifikované funkcie, na ktoré je určená, medzi iným aj na bývanie, 
- využitie  lokality č. 6 je rozšírené o oblasť vybavenosti  stavebného charakteru, 
- vo VZN bude jednoznačne zadefinované, že o  možnosti využitia jednotlivých parciel 

rozhoduje MsZ po predložení príslušnej podrobnej dokumentácie, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- existuje nejaká koncepcia využitia medzihrádzového priestoru, 
 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- plánuje sa s využitím medzihrádzového priestoru ako oddychovej zóny s využitím 

stavebných prvkov, ktoré budú tomuto účelu slúžiť, 
 
Valter Hrebík  
- výmenou pozemku na autobusovej stanici za pozemok v mestskej časti vznikol problém 

s prístupom na pozemok našej firmy, majiteľ pozemku nechce tento problém riešiť 
a umožniť vjazd na daný pozemok, 

 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- ide o lokalitu č. 8 a do ÚP bol zakomponovaný aj fakt, že je potrebné zabezpečiť 

sprístupnenie vnútorných pozemkov, 
 
Ing. Ingrid Čermáková 
- vzhľadom na to, že územné konanie vo veci pána Malcha, ktorý je vlastníkom tohto 

pozemku je prerušené z dôvodu nesúladu s ÚP  
- v prípade, že bude ÚP schválený, zámer pána Malcha vybudovať oplotenie okolo 

pozemku bude v súlade s ÚP,  
 
Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- v tejto lokalite bola lokalizovaná verejnoprospešná stavba, ktorá bola schválenia VZN je 

nutné vybudovanie prístupovej komunikácie, 
 
Bc. Tibor Karafa 
- nesúhlasí so zaberaním zelene na úkor výstavby (napr. amfiteáter) v medzihrádzovom 

priestore, 
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Ing. arch. Vladimír Jarabica 
- bude na zvážení mesta akú prioritu v medzihrádzovom priestore uprednostní, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- každá zmena ÚP je proces mimoriadne podrobne upravený zákonnými normami 

a predpismi ÚP je výsledkom zadania požiadaviek mestom Šaľa a pripomienkovania 
verejnosti, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- v záväznej časti VZN č. 1/2004 § 6 sa doplní aj funkcia bývania, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Šaľa a ich zakomponovanie do VZN č. 
1/2004 o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
zmeny a doplnky č. 1   Územného plánu mesta Šaľa a ich zakomponovanie do VZN č. 
1/2004o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa, 
C. ukladá 
spracovať čistopis zmien a doplnkov ÚPN mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia 
pripomienkového konania. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  11  
Proti:     0    
Zdržal sa:      5  

 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Návrh na zabezpečenie IV. etapy modernizácie tepelného hospodárstva v Šali- 

materiál číslo B 4/5/06 
Predložil Ing. Karol Mikloš, konateľ MET 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi – poslanecký návrh 
- pred schválením IV. etapy považuje za potrebné vypracovanie analýzy, finančnej 

náročnosti a dopadov, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- najprv by malo dať MsZ súhlas k tomu, aby sme niečo robili ohľadne realizácie IV. etapy, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- k vypracovaniu analýzy nie je potrebný súhlas MsZ a poslanci nevedia na základe čoho 
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majú rozhodnúť o realizácii IV. etapy, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- analýzy, ktoré boli vypracované už nie sú aktuálne, nakoľko ceny palív sa menia, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- vzhľadom k tomu, že v roku 2003 bola prijatá koncepcia tepelného hospodárstva 

je z dôvodu zníženia ceny tepla pre odberateľa potrebné riešiť alternatívne zdroje tepla, 
 
Tibor Dubis 
-  podporuje názor MUDr. Alföldiho,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Martina Alföldiho v znení: 
 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ a predložiť až po vypracovaní analýzy, 
 
Prezentácia: 20 
Za:  10  
Proti:     5    
Zdržal sa:      5  

 
Poslanecký návrh MUDr. Martina Alföldiho nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na  zabezpečenie IV. etapy  modernizácie tepelného hospodárstva v Šali, 
B . schvaľuje 
zabezpečenie modernizácie tepelného hospodárstva v Šali v IV. etape – realizovať 
rekonštrukciu kotolní na využitie obnoviteľných zdrojov energie (čiastočne, resp. 
kompletne nahradiť súčasné palivo zemný plyn iným obnoviteľným zdrojom energie – 
bioplyn, geotermálna energia, biomasa a iné) podľa finančných možností MET Šaľa, s. 
r. o. 
 
Prezentácia:  22 
Za:      8  
Proti:     8    
Zdržal sa:        6  
 
MsZ    n e p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
C. Hospodárenie mesta 
 
 
1. Návrh na vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou 

MET Šaľa, spol. s.r.o. – materiál číslo C 1/5/06 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- navrhla  vysporiadanie vzájomných finančných tokov takým spôsobom, aby mesto 

odkúpilo zhodnotený majetok od spoločnosti MET, ale len do výšky evidovaných 
pohľadávok, 

 
Ing. Daša Danadová 
- súhlasí s návrhom Ing. Alžbety Sedliačikovej 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
-  tento problém  vznikol v rokoch 1995 – 1998 a tam treba hľadať príčinu, 

 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou MET 
Šaľa spol. s r.o.,  
B. berie na vedomie 
vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou MET Šaľa spol. 
s r.o. do výšky evidovanej pohľadávky. 

 
 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2006 - materiál číslo C 2/5/06 

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.  

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- načo budú použité prostriedky získané v programe 5, 
 
Ing. Daša Danadová 
- budú použité na kultúrne akcie v Mestskom kultúrnom stredisku, ktoré sú ešte 

naplánované do konca roka 2006, 
 
Tibor Dubis – faktická poznámka 
- mal dotaz na predsedu finančnej komisie, čo znamená zvýšiť rozpočet pre ľudské zdroje,  
 
Ing. František Chromek 
- doplatky za rok 2006  pre zamestnancov MsÚ, 
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Ing. Erika Velázquezová  
- školský úrad žiadal navýšiť finančné prostriedky o 2,8 mil. Sk, keďže boli pridelené 

financie vo výške 1 mil. Sk do školstva, vznikli pre materské školy záväzky voči 
spoločnosti MET vo výške 1,8 mil. Sk, nebolo by možné navýšiť finančné prostriedky 
o 800 tis. Sk,  

 
Ing. Daša Danadová 
- zatiaľ sa výška financií nebude meniť, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2006, 
B. schvaľuje  
úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šaľa na rok 2006 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:    327 893    tis. Sk 
Bežné výdavky:    305 393,5 tis. Sk 
Rozdiel:       22 499,5 tis. Sk 
 
 
Kapitálové príjmy:      63 356    tis. Sk 
Kapitálové výdavky:      85 055,5 tis. Sk 
Rozdiel:                - 21 699,5 tis. Sk     
   
 
Príjmové finančné operácie:      8 260    tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:          9 060    tis. Sk 
Rozdiel:                     - 800    tis. Sk 
 
 
Príjmy celkom:     399 509    tis. Sk 
Výdavky celkom:     399 509    tis. Sk 
Rozdiel celkom:             0 

 
Prezentácia:  18 
Za:   14  
Proti:     1 
Zdržal sa:      3 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
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3. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2007 
– materiál číslo C 3/5/06 

Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
 

Rozpočet OSS a rok 2007 je zostavovaný v období, v ktorom prebieha legislatívny proces 
zmien viacerých zákonov, ktoré môžu významnejšie ovplyvniť napĺňanie rozpočtu 
v budúcom roku. Medzi inými sa očakáva nový zákon o sociálnych službách. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu  nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2007, 
B. schvaľuje 
príspevok zriaďovateľa na rok 2007 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
vo výške 6,137 mil. Sk, z toho na výkon opatrovateľskej služby ako originálnej 
kompetencie mesta 2,6 mil. Sk. 
 
Prezentácia:  19 
Za:   19    
Proti:              0    
Zdržal sa:       0   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 

 
 

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 - 2009 
– materiál číslo C 4/5/06 

Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 

Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 sme postupovali v 
zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. so zreteľom na reformu riadenia verejných financií. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- nesúhlasí s návrhom rozpočtu nakoľko 13 320 tis. figurujú v rozpočte aj napriek tomu, že 

školy zmluvu o outsourcingu nepodpísali, 
- financie, ktoré budú zo strany koncesionára investované do mesta  sú vlastne mestské 

peniaze, 
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Mgr. Jozef Belický 
- je na rozhodnutí riaditeľov škôl či pristúpia k podpísaniu Zmluvy o outsourcingu,   
- investície musíme odpočítať od sumy paušálnych platieb a potom suma paušálnej platby 

je podstatne nižšia ako náklady mesta na správu, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- ide tu o prenesený výkon správy, nemožno miešať peniaze, ktoré sú účelovo dané a druhé 

sú originálne kompetencie, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- zdôraznil, že je rozhodnutím každého riaditeľa školy ako sa rozhodne, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- financovanie školských zariadení musí byť diferencované,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, 
B. schvaľuje 
1. rozpočet mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:    325 321 tis. Sk 
Bežné výdavky:    308 624 tis. Sk 
Rozdiel:       16 697 tis. Sk 
   
 
Kapitálové príjmy:      69 943 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:      94 734 tis. Sk 
Rozdiel:            -24 791 tis. Sk     
   
 
Príjmové finančné operácie:           19 000 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:           10 906 tis. Sk 
Rozdiel:                   8 094 tis. Sk 
 
 
Príjmy celkom:               414 264 tis. Sk 
Výdavky celkom:    414 264 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                          0 
 
2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk  na preklenutie 
dočasného nedostatku finančných prostriedkov  v priebehu rozpočtového roku 2007, 
3. prijatie bankového úveru vo výške 19 000 tis. Sk na financovanie kapitálových 
investícií, 
C. berie na vedomie 
výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2008 – 2009. 
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Prezentácia:  13 
Za:   11    
Proti:               1    
Zdržal sa:        1   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 

 
 

5. K Stanovisku ÚHK k Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 
2008 –2009 – materiál číslo C 5/5/06 

Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
stanovisko ÚHK k Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 –
2009,  
B.  berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 
s pripomienkou : 
- zreálniť výdavkovú časť rozpočtu v 8. programe – outsourcing v súlade s výškou  

dohodnutého záväzku v „Zmluve o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta“. 
 

MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
 
Rokovanie MsZ prerušené 

 
 

Ing. Tibor Baran, primátor mesta sa rozhodol podľa Štatútu mestskej polície povýšiť Petra 
Krokaveca, náčelníka MsP a Miroslava Martinčeka, zástupcu náčelníka MsP. 
Dňom 16. 11. 2006 menoval poručíka  Petra Krokaveca do hodnosti kapitán a seržanta 
Miroslava Martinčeka do hodnosti poručík. 
 
Samotný akt povýšenia prečítal Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ. 
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D. Majetkové záležitosti  
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
 
1. Ing. František Helt a spol. – žiadosť o prenájom pozemku - materiál číslo D/1/5/06 
 
MsÚ prijal žiadosť o prenájom pozemku, časť parc. č. 1030/1 za účelom výstavby 3 radových 
garáží o celkovej výmere cca 60 m² (1 garáž cca 20 m²) 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia  k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul., 
B. schvaľuje 
prenájom pozemku, časť parc. č. 1030/1 za účelom výstavby 3 ks radových garáží o 
výmere spolu cca 100 m2, z toho 60 m2 pozemok pod garážami a 40 m2 spevnená plocha 
pred garážami. 
 
Prezentácia:  15 
Za:     1    
Proti:                 8    
Zdržal sa:      6   
 
MsZ    n e p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. BV GROUP, s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/2/5/06 
 
MsÚ prijal žiadosť o odkúpenie pozemku časť parc. č. 2051/1 a časť parc. č 2091/17 spolu  
o výmere 197 m² pre firmu BV GROUP, s.r.o., za účelom vybudovania zásobovacej 
komunikácie pre prevádzku „Záhradná reštaurácia“ na Hlavnej ul.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Igor Bečár 
- budova ani pozemok už nie je majetkom VÚC, 
- z druhej strany budovy je postavený chodník, ktorý smeruje práve na pozemok týchto 

žiadateľov, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- podľa posledných záznamov z katastra, ktoré máme k dispozícii zo 14. 9. 2006 pozemok, 

je vlastníctvom VÚC, 
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Ing. Elena Matajsová 
- prístup vybudovalo mesto s tým, že to bola podmienka vlastníkov obidvoch 

polyfunkčných objektov v stavebnom konaní,  
 
MUDr. Igor Bečár 
- prečo sa budoval chodník za mestské peniaze, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- bola to podmienka obidvoch vlastníkov k tomu, aby mohla byť realizovaná pešia zóna, 
 
Ing. František Botka 
- VÚC odpredal pozemok a nehnuteľnosť spoločnosti FORLIFE, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlavnej ul.,  
B. schvaľuje 
predaj pozemku,  časť parc. č. 2051/1 o výmere cca 171 m2 a časť parc. č. 2091/17 
o výmere cca 26 m2 (výmeru upresní GP) v cene 1.464,- Sk/m2, t.j. spolu v cene cca 
288.408,- Sk pre firmu BV GROUP, s.r.o.  
 
Prezentácia:  16 
Za:    8    
Proti:    1    
Zdržal sa:         7   
  
MsZ    n e p r i j a l o     uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
3. Iveta Molnárová – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/3/5/06 
 
MsÚ prijal žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul., časť parc. č. 802/1 o výmere 10 m²za 
účelom zväčšenia novinového stánku. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Igor Bečár 
- nesúhlasí s odpredajom pozemku, 
 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul.,  
B. schvaľuje 
predaj pozemku,  časť parc. č. 802/1 o výmere cca 10 m2 ( výmeru upresní GP) v cene 
1.362,- Sk/m2, t.j. spolu v cene cca 13.620,- Sk pre Ivetu Molnárovú. 
 
Prezentácia:  19 
Za:      1    
Proti:   17    
Zdržal sa:         1   
 
MsZ    n e p r i j a l o     uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
4. Ing. František Kováč, manž. Janka a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál 

číslo D/4/5/06 
 

Na septembrovom zasadnutí MsZ bola predložená žiadosť Ing. Františka Kováča a manž. 
Janky o odkúpenie časti parc. č. 614/1 o výmere 37 m². MsZ žiadosť o odkúpenie pozemku 
uznesením č. 4/2006 – XI. neschválilo a uložilo vyzvať všetkých vlastníkov nehnuteľnosti 
v radovej zástavbe na Broskyňovej ulici k doriešeniu právnych vzťahov k pozemku. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- aká je plocha, o ktorej odpredaj žiada Ing. Lukáč, či nebude zabraný chodník, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- nie je to chodník, túto časť má Ing. Lukáč oplotenú, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemkov, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere cca 
415 m2 (výmeru upresní GP), v cene 155,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 64.325,- Sk, 
nasledovne : 
-  časť parc.č. 614/1 o výmere cca 119 m2,  v sume cca 18.445,- Sk,  pre Ing. Štefana 
Lukáča a manž. Zdenku, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1984/18 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Viliama Klima 
a manž. Violu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1983/16 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Ing. Vladimíra 
Máčika a manž. Magdalénu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1982/14 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Ing Michala Pristača 
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a manž. Helenu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1981/12 
časť parc. č. 614/1 o výmere  37 m2, v sume  5.735,- Sk, pre Ing. Františka Kováča 
a manž. Janku, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1980/10 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Libora Černého 
a manž. Margitu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1979/8 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Michala Antala 
a manž. Agnesu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1978/6 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Milana Karasa 
a manž. Violu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1977/4 
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Ing. Ivana Ondrejku 
a manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1976/2. 
 
Prezentácia:  19 
Za:   16   
Proti:    2    
Zdržal sa:         1   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
5. Ján Kališ – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/5/5/06 

 
Žiadosť p. Kališa o odkúpenie pozemku, parc. č. 3135/1 o výmere 696 m² bola predložená na 
4. riadnom MsZ konanom dňa 7. septembra 2006 po piaty krát. Pani poslankyňa 
Velázquezová dala poslanecký návrh, kde navrhla neschváliť predaj pozemku a ukončiť 
prenájom pozemku, ponúknuť p. Kališovi inú vhodnú lokalitu. MsZ prijalo uznesenie 
v navrhovanom znení, primátor mesta uvedené uznesenie nepodpísal, nakoľko sa domnieva, 
že uznesenie je v rozpore so zákonom.  

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- podporil odpredaj pozemku, nakoľko navštívil skleník pána Kališa, 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila odpredaj pozemku, 
 
Ing. Erika Velázquezová  
- pozemok by mal zostať mestský, nakoľko je to jediný pozemok kde by sa mohlo 

vybudovať parkovisko, garáže, alebo verejná zeleň pre občanov, ktorí tu bývajú, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku, 
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B. schvaľuje  
priamy odpredaj pozemku, parc. č. 3135/1 o výmere 696 m2 v cene pre podnikateľské 
účely 480,- Sk/m2, t.j. v sume 334.080,- Sk, pre Jána Kališa s manž., bytom Šaľa, 
Narcisová 10, s predkupným právom pre Mesto Šaľa (terajšieho vlastníka) s časovo 
obmedzeným trvaním 5 rokov a s uvedením účelu využívania pozemku v kúpnej zmluve 
(záhradka na pestovanie kaktusov).  
 
Prezentácia:  18 
Za:     7    
Proti:      6    
Zdržal sa:          5 
 
MsZ     n e p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
6. APEA, Ing. Erik Pál – žiadosť o prenájom pozemku - areál bývalého MsPS  Dolná 

ul. - materiál číslo D/6/5/06 
 
MsÚ prijal od spoločnosti APEA žiadosť o prenájom pozemku, časť parc. č. 791/1 za účelom 
výstavby skladových priestorov o výmere cca 1 775 m². 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- ako sú v Zmluve o outsourcingu riešené investície, ktoré sú súčasťou výdavkovej časti 

rozpočtu na rok 2007, ale pozemok, alebo budova boli medzitým odpredané, mestu tak 
výdavok nevznikne, lebo náklady bude znášať vlastník,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- v zmluve je riešená aj takáto situácia, finančné prostriedky, ktoré budú takýmto spôsobom 

ušetrené budú použité na podobnú investíciu ako boli určené,  
- o využití týchto finančných prostriedkov bude rozhodovať MsZ, 
 
Ing. František Botka 
- podporuje prenájom tohto pozemku, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť na prenájom pozemku v areáli na Dolnej ul.,   
B. schvaľuje 
prenájom pozemku,  časť parc. č. 791/1 o výmere cca 1775 m2 za účelom výstavby 
skladových a administratívnych priestorov s tým, že úpravu pozemku zabezpečí 
žiadateľ.  
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Prezentácia:  20 
Za:   13   
Proti:    3    
Zdržal sa:         4   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
7. Anikó Antalová, Broskyňová 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku za účelom 

výstavby kaderníckeho salónu Dolná ul. -  materiál číslo D/7/5/06 
 

MsÚ prijal žiadosť o prenájom pozemku, časť parc. č. 524/1 o výmere cca 262 m²za účelom 
výstavby kaderníckeho salónu, z toho plocha pod objektom je 162 m² a zariadenie staveniska 
100 m². 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- nesúhlasí s prenájmom pozemku, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť na prenájom pozemku na Dolnej ul., 
B. schvaľuje 
prenájom pozemku,  časť parc. č. 524/1 o výmere cca  262  m2 za účelom výstavby 
kaderníckeho salónu, z toho pod samotným objektom cca 162 m2 pre Anikó Antalovú 
bytom Šaľa, Broskyňová 6. 
 
Prezentácia:  21 
Za:       5   
Proti:   11    
Zdržal sa:          5   
 
MsZ     n e p r i j a l o     uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
8. Kristína Sztresnyáková - Súkromná škola spevu Di Voce, Kpt. Jaroša 13 Šaľa – 

žiadosťo ponechanie nájomného za prenájom  nebytových priestorov v Dome 
kultúry vo výške 12,-- Sk/rok  na prevádzku súkromnej školy spevu - materiál číslo 
D/8/5/06 

 
Kristína Sztresnyáková – Súkromná škola spevu Di Voce na ul. Kpt. Jaroša 13 žiada 
o ponechanie nájomného vo výške 12,-- Sk/rok za prenájom priestorov v Dome kultúry na 
ďalšie obdobie.  
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o  ponechanie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry 
vo výške 12,- Sk/rok na prevádzku súkromnej školy spevu,  
B. schvaľuje 
nájomné vo výške 1,- Sk/mesiac, t. j. 12,- Sk/rok,  režijné náklady ponechať v pôvodnej 
výške. 
 
Prezentácia:  20 
Za:   13   
Proti:    3    
Zdržal sa:         4   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
9. Materské centrum Mamy mamám, n.o. – žiadosť o odpustenie nájomného na rok 

2007 za  nebytové   priestory   v objekte   bývalej   materskej  školy  J. Palárika , ul. 
Družstevná –  materiál číslo D/9/5/06 

 
Materské centrum opätovne požiadalo o odpustenie nájomného na rok 2007 za prenajaté 
priestory v bývalej MŠ J. Palárika na ul. Družstevná. MsZ  konané dňa 07. septembra 2006 
uznesením č. 4/2006 –XI.  odpustenie nájomného neschválilo. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Helena Psotová 
- podporuje aktivitu Materského centra ako vysoko humánneho činu a žiada o podporenie 

tejto aktivity, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- podporuje činnosť Materského centra, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- podporuje činnosť Materského centra, 
 
Ing. Karol Mikloš – faktická poznámka 
- mali by diskutovať tí, čo nekandidujú ďalej za poslancov, 
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Hlasovanie o vystúpení Mgr. Margaréty Zozulákovej: 
 
Prezentácia:  21 
Za:   20   
Proti:    0    
Zdržal sa:         1   
 
Mgr. Margaréta Zozuláková 
- bližšie oboznámila prítomných s činnosťou Materského centra, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy 
mamám, 
B. schvaľuje 
prenájom za  nebytové   priestory  a   časti  dvora  za  symbolickú cenu 1,- Sk/mes., t. j.  
12,-Sk/ročne, režijné náklady ponechať v pôvodnej výške.  
 
Prezentácia:  22 
Za:   22   
Proti:    0    
Zdržal sa:         0   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
10. MTM Plast, s.r.o., Nitrianska č. 72, Šaľa – darovanie príjazdovej komunikácie     

a spevnených plôch na  ul. Hlavná do majetku mesta  - materiál číslo D/10/5/06 
 

Na MsÚ bol doručený návrh spoločnosti MTP PLAST, s.r.o., Šaľa vo veci darovania 
príjazdovej komunikácie a spevnených plôch okolo budovy súp. č. 2186/73 A na ul. Hlavná 
do majetku mesta, nachádzajúcej sa na ul. Hlavná okolo objektu, ktorý je vo vlastníctve 
navrhovateľa. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na darovanie príjazdovej komunikácie a spevnených plôch do majetku mesta 
B. schvaľuje 
prijatie daru – príjazdovej komunikácie a spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú na 
pozemku: 
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      -  časť parc.č. 1038/49 o výmere          134 m2, 
      -  časť parc.č. 1038/51 o výmere          187 m2, 
      -  časť parc.č. 1032/1   o výmere          209 m2, spolu o výmere 530 m2  
v  hodnote  prislúchajúcej   k tejto výmere  t.j. 641 615,-Sk  do majetku  mesta  Šaľa od  
spoločnosti MTM PLAST, s.r.o., Šaľa.  
 
 
Prezentácia:  19 
Za:   17   
Proti:     1    
Zdržal sa:          1   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
11. Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza – žiadosť 

o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí - materiál číslo 
D/11/5/06 
 

Na 4. riadnom MsZ konanom dňa 7. septembra 2006 odznela informácia o liste 
Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy ohľadom vysporiadania pozemku 
pod stavbou kostola a v jeho okolí s tým, že touto žiadosťou sa bude zaoberať 5. MsZ 
Požadovaný pozemok sa nachádza na Cintorínskej ul. v Šali – Veči.   

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
JUDr. Ladislav Kelemen 
- kostol bude slúžiť aj pre rôzne kultúrne podujatia mestského významu a schválenie 

uznesenia v navrhovanom znení by bol príspevok mesta k činnosti kostola,  
 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
- nesúhlasí s rozsahom prevodu nehnuteľnosti do majetku cirkvi, 
 
Hlasovanie o vystúpení biskupa Dominika Tótha a Martina Škumáta: 
 
Prezentácia:  18 
Za:   18   
Proti:     0    
Zdržal sa:          0   
  
Dominik Tóth, biskup 
- priblížil činnosť cirkvi v danom kostole a vyzdvihol prínos činnosti kostola a cirkvi pre 

obyvateľov Šale, 
- požiadal o podporu pri odpredaji pozemku, 
 
Martin Škuták 
- čo sa týka zámeny  pozemkov s mestom, je cirkev ovplyvnená  kanoickým právom, 
- kostol ešte nie je dostavaný, čo pre cirkev znamenajú ďalšie náklady na dobudovanie, 
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Miroslav Polónyi 
- odpredaj pozemku v okolí kostola by zamedzil mestu rozhodovať o využití pozemku 

v okolí kostola,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho 
okolí, 
B. schvaľuje  
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku  vo vlastníctve mesta, pod 

objektom novovybudovaného kostola vedeného v KN C na LV 1,  časť parcely č. 
3198/113, zastavaná plocha o výmere  cca 907 m2,  za symbolickú cenu 1,-  Sk/m2, 
t.j. v sume 907,-- Sk, 

2. prenájom ostatnej plochy v okolí kostola o výmere cca 4 844 m² v cene 1 Sk/m²/rok. 
 
Prezentácia:  21 
Za:   14   
Proti:     3    
Zdržal sa:          4   
 
Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho bol prijatý. 
 
 
12. COOP Jednota SD Galanta a mesto Šaľa – návrh na vysporiadanie pozemkov - 

materiál   číslo D/12/5/06 
 

 V podmienkach nájmu oboch zmlúv je uvedené ustanovenie, že zmluvné strany uskutočnia 
úkony potrebné k majetko - právnemu vysporiadaniu pozemkov zabraných stavbami (kruhový 
objazd, pešia zóna) formou vzájomnej výmeny. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ivan Kováč – poslanecký návrh 
- navrhol aby zamenené pozemky boli v rovnakej výmere, 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- doplniť uznesenie v znení:  

vyčlenením parcely č. 1678 o výmere 588 m² a doplatiť 546 596 Sk, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
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A. prerokovalo 
návrh  na  vysporiadanie  pozemkov  medzi COOP Jednota SD Galanta a Mestom Šaľa 
B. schvaľuje  
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa: 
a)  pozemky vedené v KN C k.ú. Šaľa na LV č.1 vo vlastníctve Mesta Šaľa 
     - parcela č. 2016/3 o výmere 264 m2 
     - časť parcely č. 2338/1 o výmere cca  815 m2, výmeru upresní geometrický plán, 
     spolu výmera cca  1 079 m2, 
b)  za  pozemky  vedené v KN C k.ú. Šaľa na LV č. 497 vo vlastníctve COOP  
     Jednota Galanta, SD  
     -  novovytvorená  parc.č. 1 995/2    o výmere     27 m2 
     -  novovytvorená  parc.č. 2 303/3    o výmere   198 m2  
     -  novovytvorená  parc.č. 1 032/6    o výmere   470 m2 
     -  novovytvorená  parc.č. 1 030/48  o výmere   cca  235 m2 ( výmera podľa GP ) 
       spolu výmera cca  930 m2, 
     -  časť parc.č. 2 291 o výmere  cca   115 m2, výmeru upresní geometrický plán, 
       spolu výmera cca 1 045 m2, 
 - za podmienok, že COOP Jednota Galanta, SD 
1.  doplatí mestu Šaľa sumu cca 546 596,-- Sk, (podľa upresnenej výmery) 
2.  berie na vedomie inžinierske siete nachádzajúce sa na a  v zamieňaných 
     pozemkoch a nebude si u mesta uplatňovať preplatenie nákladov na ich 
     prekládku. 
 
Prezentácia:  15 
Za:   12   
Proti:     2    
Zdržal sa:          1   
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
13. Nitriansky samosprávny kraj – prevod vlastníctva – „Okružná križovatka Nám. A. 

Dubčeka v Šali“ a „Komunikácia ul. Vlčanská v Šali“ – materiál číslo D 13/5/06 
Predložila Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 

 
V súvislosti s realizáciou stavieb „Okružná križovatka, Nám. A. Dubčeka v Šali“ a „Oprava 
miestnej komunikácie ul. Vlčanská v Šali“ boli v MsZ v Šali schválené a následne uzatvorené 
dve zmluvy o údržbe medzi mestom a NSK. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
1. návrh prevodu vlastníctva pre Nitriansky samosprávny kraj k cestnému telesu 
okružnej križovatky na Nám. A. Dubčeka v Šali a pozemkov pod križovatkou, 
2. návrh prevodu vlastníctva pre Nitriansky samosprávny kraj k cestnému telesu 
komunikácie ul. Vlčanská v Šali a pozemkov pod komunikáciou, 
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B. schvaľuje 
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pre Nitriansky samosprávny kraj so sídlom 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra (IČO: 378 612 98) – teleso komunikácií okružnej 
križovatky na Nám. A. Dubčeka a pozemky pod komunikáciou – parc.č.2303/5 - zast. 
plocha o výmere 360 m2, parc.č.2303/7  - zast. plocha o výmere 37 m2, parc.č.2303/8 – 
zast. plocha o výmere 41 m2, parc.č.2303/9 – zast. plocha – cesta o výmere 1519 m2 
v celkovej cene 1,- Sk. 
2. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pre Nitriansky samosprávny kraj so sídlom 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra (IČO: 378 612 98) – teleso komunikácie ul. Vlčanská 
a pozemky pod komunikáciou – parc.č.796/6 - zast. plocha – cesta o výmere 6 040 m² v 
celkovej cene 1,- Sk. 
 
Prezentácia:  16 
Za:   13   
Proti:     1    
Zdržal sa:          2   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
 
F. Právne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 

 
 

G. Rôzne 
 
1. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2005/2006 a stave 
v školskom roku 2006/2007 – materiál číslo G 1/5/06 

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský  
 
Nová vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v súlade so zákonom NR 
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov určuje školám predložiť tieto správy za uplynulý školský rok a ďalšie dokumenty 
týkajúce sa organizačného, personálneho, materiálno-technického a  priestorového 
zabezpečenia školy na schválenie zriaďovateľovi. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- potvrdila pozitívny trend v školách na území mesta, 
- z dôvodu narastania patopsychogénnych javov na základných školách je potrebné, aby aj 

MsZ venovalo zvýšenú pozornosť týmto negatívnym javom, 
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- vyzdvihla činnosť Centra voľného času hlavne v čase prázdnin, 
- podala poslanecký návrh, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej  v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2005/2006 a stave v školskom 
roku 2006/2007, 
B. schvaľuje 
postup podľa predloženého návrhu, pri schvaľovaní správ o výchovno – vzdelávacej 
činnosti a dokumentov týkajúcich sa organizačného, personálneho, materiálno-
technického a priestorového zabezpečenia škôl, predkladaných jednotlivými školami 
a školskými zariadenia na schválenie zriaďovateľovi, mestu Šaľa, v zmysle platných 
predpisov, 
C. ukladá 
1. navrhovať úpravu rozpočtu na rok 2007 a roky 2008 – 2009 tak, aby všetky finančné 

prostriedky, ktoré mesto dostane z podielu z výnosu z daní FO za školstvo boli 
v plnej výške použité v školstve,  
Termín: v priebehu roku 2007             Zodpovedný: prednosta 
MsÚ 

2. vytvoriť podmienky pre zavedenie vyučovania cudzích jazykov vo všetkých 
materských školách. 
Termín: september 2007        Zodpovedný: PaedDr. Michal 
Vrbovský 

                                vedúci ŠÚ  
 
Prezentácia:  17 
Za:   17   
Proti:     0    
Zdržal sa:          0   
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.  
 
 
2. Správa o prevádzke krytej plavárne k  30.09.2006 a návrh opatrení pre IV. štvrťrok 

2006 – materiál číslo G 2/5/06 
Predložil Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- bolo rokované s predstaviteľmi Duslo a.s., výsledkom rokovania bol prísľub, že  budeme 

hľadať finančné prostriedky v rozpočte na rok 2007, 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
správu o prevádzke krytej plavárne k 30. 09. 2006 a návrh opatrení pre IV. štvrťrok 
2006, 
B. schvaľuje 
požiadavku na transfer príspevku 600 tis. Sk na krytie časti nákladov v rozpočte roku 
2007. 
 
Prezentácia:  17 
Za:   14   
Proti:     2    
Zdržal sa:          1   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
3. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa – materiál číslo G 3/5/06 
Predložil Mgr. Gustáv Güll, poslanec MsZ 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- kto a z akého dôvodu navrhol p. Donátha na ocenenie, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- jednalo sa väčšinou  o aktivity okolo úspory energií a zapojenie mesta Šaľa do organizácie 

na ochranu klímy a na ochranu dažďových pralesov, 
- ponúkol sa, že vybraným podnikateľom uhradí náklady za účasť na veľtrhu v Nemecku,  
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka  
- je neetické dávať ocenenie Čestný občan niekomu za to, že robí sponzora podnikateľom, 
 
 
MUDr. Jozef Grell 
- cena Čestný občan je ocenenie, ktoré by malo mať nejaký punc a váhu a ocenený by mal 

mať nejaké zásluhy, 
 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- je to  p. Donáth z rodiny, ktorá dva roky vydierala mesto a nechcela podpísať odpredaj 

pôdy pod obslužnú komunikáciu, 
 
Ing. Tibor Baran 
- pri odkupovaní pozemkov bolo viac problémov a s viacerými vlastníkmi, 
 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
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- navrhla, aby sa o každom ocenení rokovalo jednotlivo, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej: 
 
Prezentácia:  15 
Za:   15   
Proti:     0    
Zdržal sa:          0   
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia jednotlivo: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
udelenie Ceny mesta Šaľa pre: 

- Archeologický krúžok Šaľa 
 
Prezentácia:  14 
Za:   14   
Proti:     0    
Zdržal sa:          0   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
B. schvaľuje 
udelenie Ceny mesta Šaľa pre: 

- Základnú organizáciu Csemadok, Šaľa. 
 
Prezentácia:  15 
Za:   13   
Proti:     0    
Zdržal sa:          2   
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
B. schvaľuje 
udelenie Čestného občianstva mesta Šaľa pre Imricha Donátha, 
 
Prezentácia:  16 
Za:     3   
Proti:     3     
Zdržal sa:        10   
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MsZ     n e p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
B. schvaľuje 
udelenie Ceny mesta Šaľa pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
 
Prezentácia:  13 
Za:       6   
Proti:      3    
Zdržal sa:          4   
 
MsZ    n e p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
B. schvaľuje 
udelenie Ceny mesta Šaľa pre Mestskú políciu v Šali 
 
Prezentácia:  13 
Za:      4   
Proti:     3    
Zdržal sa:          6   
 
MsZ    n e p r i j a l o     uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Návrh spoločnosti FERADO  na riešenie dopravnej situácie pred sídlom spoločnosti 
Predložil Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
Ústna informácia. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- pri schvaľovaní zmien ÚP je jasne dané, že vlastník pozemku musí umožniť prístup na iné 

pozemky, ale toto môže byť riešené, až keď bude schválený ÚP, 
Mgr. Gustáv Güll 
- pri  odpredaji pozemku  treba vopred riešiť, aby nevznikla situácia, aká vznikla v tomto 

prípade,  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť spoločnosti FERADO o riešenie dopravnej situácie pred sídlom spoločnosti, 
B. ukladá 
zvolať rokovanie všetkých zúčastnených strán za účelom riešenia dopravnej situácie. 
Termín: 15. 12. 2006              Zodpovedný: prednosta 
MsÚ 
 



 36

Prezentácia:  16 
Za:   15   
Proti:     1    
Zdržal sa:          0   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
5. Návrh na výstavbu parku pre netradičné športy 
Predložil Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ 
 
Ústna informácia. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh na výstavbu parku pre netradičné športy, 
B. schválilo 
aby sa v roku 2007 hľadala možnosť vyasfaltovania plochy pod mostom pre výstavbu 
parku pre netradičné športy. 
 
Prezentácia:  16 
Za:   16   
Proti:     0    
Zdržal sa:          0   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
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ČASŤ III. 
 

 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
 
Písomnú interpeláciu nepodal nikto z poslancov. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Igor Bečár 
- vyjadril svoju nespokojnosť s predvolebnou kampaňou a s údajným vykúpením časopisu 

Slovo Šaľanov z novinových stánkov, 
- požiadal o korektné a čestné vedenie predvolebnej kampane, 
 
 
MUDr. Jozef Grell 
- poďakoval prítomným za spoluprácu počas celého volebného obdobia a poprial všetko 

najlepšie v ďalšom období, 
 
Ing. Helena Psotová 
- vyjadrila nesúhlas so vzájomným osočovaním poslancov a požiadala o korektné a čestné 

vedenie predvolebnej kampane,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- v prípade, že niekto spája mesto s tým, že sa dopúšťa niečoho trestného, nech s obráti na 

orgány činné v trestnom konaní, 
- poďakoval sa poslancom za ich činnosť v uplynulom volebnom období a poprial veľa 

úspechov do budúcnosti, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- počas budovania pešej zóny mali byť vybudované chodníky pre chodcov, 
- poďakoval sa za spoluprácu v uplynulom volebnom období. 
 
Na všetky interpelačné príspevky bolo odpovedané na rokovaní 5. MsZ. 
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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 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 hlasovaním k jednotlivým 
návrhom uznesení. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
 
MUDr. Jozef Grell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
 
 
Šaľa 30. novembra 2006 
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