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ZÁPISNICA 
z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

22. februára 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol MUDr. Martin Alföldi, 
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. 
 
MUDr. Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 20, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová ohlásili neskorší príchod. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
do bodu A. Informačné materiály a správy 

- ako bod 5 zaradiť Správu o hodnotení k akcii Cesta 1/75 Šaľa – obchvat  
- ako bod 6 zaradiť Informáciu o pešej zóne 
 

do bodu E. Personálne záležitosti 
- ako bod 5 zaradiť – Voľbu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie   

  
do bodu G. Rôzne  

- ako bod 4 zaradiť materiál číslo G 4/1/07 – Petícia na zmenu územného plánu 
v lokalite PF časť pri železnici 

- ako bod 5 zaradiť  Návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva v roku 2007 

 
Hlasovanie o doplnení bod A /5  Cesta 1/75 Šaľa – obchvat: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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Bod A /5 – Cesta/75 Šaľa – obchvat bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu i A /6 -  Informácia o pešej zóne: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod A /6  Informácia o pešej zóne bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu E /5  Voľba poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon 
funkcie: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Bod E /5 Voľba poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu G/4  Petícia na zmenu územného plánu v lokalite PF časť pri 
železnici - materiál číslo G 4/1/07: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod G /4  Petícia na zmenu územného plánu v lokalite PF časť pri železnici - materiál 
číslo G 4/1/07 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu G /5 Návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva v roku 2007 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod G/5 Návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 
2007 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
 
Časť I. 
 
Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 
zápisnice a zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/1/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK a výsledkoch prešetrovania sťažností 

a petícií za rok 2006 – materiál A2/1/07  
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 – materiál A3/1/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4.   Systém informovania občanov mesta – ústna informácia 
      predkladá Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
5. Cesta 1/75 Šaľa – obchvat - ústna informácia 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
6. Informácia o pešej zóne – ústna informácia 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Okruh  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010 – materiál B 1/1/07 
       predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
2. Štatút poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie – materiál B 2/1/07 
      predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
3. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali –materiál číslo B 3/1/07 
      predkladá Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
4. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo B 4/1/07 
      predkladá Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
5. Plán činnosti  jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva 
     predkladajú predsedovia jednotlivých komisií MsZ 

 
C. Hospodárenie mesta 
 
1.  Odmeňovací poriadok  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov komisií    
       mestského     zastupiteľstva – neposlancov  , tajomníkov komisií – materiál číslo C1/1/07 
       predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
D. Majetkové záležitosti  
 
1.  Návrh na dopredaj bytov I. a VI. etapa – materiál číslo D1/1/07 
     predkladá Ing. Štefan Tóth, konateľ spoločnosti Bytkomfort, s. r. o  Nové Zámky 
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E. Personálne záležitosti 
 
1. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva – ústna informácia 
       predkladá predseda volebnej komisie 
2. Vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta  – ústna informácia 
      predkladá Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
3. Návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu – ústna informácia 
      predkladá Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
4. Návrh na delegovaných zástupcov mesta do rád škôl , školských zariadení a do mestskej 

školskej rady v Šali- materiál číslo E 1/1/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. Voľba poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie   

predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta  
 
F. Právne záležitosti 
 
1.   Ukončenie členstva v združení Klima Bundnis – materiál číslo F1/1/07 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
   
G. Rôzne 
 
1. Vykonanie auditu na základných školách, v materských školách, v centre voľného času a 

v  základnej umeleckej škole -Parametre ekonomického auditu efektívnosti mestského 
školstva – materiál číslo G1/1/07 

      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Investícia Hanil Foam a riešenie petície - materiál číslo G2/1/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Návrh na určenie sobášnych dní, hodín a sobášnej miestnosti- materiál číslo G3/1/07 
     predkladá MUDr. Martin Alföldi , primátor mesta 
4. Petícia na zmenu územného plánu v lokalite PF časť pri železnici - materiál číslo 
      G 4/1/07  
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. Návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007 

predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
 
 
OZNÁMENIE 
 
bod G 2. Investícia Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície - materiál číslo  
G 2/1/07, ktorý je zaradený v bode G. Rôzne bude z dôvodu príchodu zástupcov firmy  Hanil 
Foam Chemical Co., Ltd. zaradený na prerokovanie o 17.00 h. 
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Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta podal návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
 
predseda:  Ing. Erika Velázquezová   
členovia:   RSDr. Peter Gomboš, Gabriela Talajková   
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0  
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Voľba volebnej komisie 
 
Primátor mesta podal návrh na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
 
predseda:      Ing. Peter Hollý 
členovia:        Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 22 
Za:  20 
Proti:    0  
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
 
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora 
 
Primátor mesta  pozval za predsednícky stôl prednostu MsÚ Ing. Ladislava Gálla ako 
predkladateľa väčšiny materiálov. 
 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor mesta podal návrh na overovateľov zápisnice  nasledovne: 
 
Tibor Dubis 
Ing. Marián Kántor 
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Hlasovanie: 
Prezentácia:  20  
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor MUDr. Martin Alföldi požiadal Mgr. Jozefa Belického a Ing. Tibora Mikulu,  
overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MsZ zo dňa 28. decembra 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 1. 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 1/1/06 
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. prerokovalo 
informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie  
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK a výsledkoch prešetrovania sťažností 

a petícií za rok 2006 – materiál číslo A 2/1/07  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- požiadal o predloženie správy z kontroly MET, s.r.o.,  
- aká bude strata na poskytnutých dotáciách na pravidelných autobusových linkách,   
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- všetky správy z vykonaných kontrol sú k dispozícii na ÚHK, kontrola v MET, s.r.o. bola 

vykonaná v spolupráci s dozornou radou MET, s.r.o., 
- dotácia sa poskytuje na základe zmluvy medzi mestom a SAD, ktorá bola upravená na 

základe kontrolných zistení, dotácia bude poskytovaná len do výšky skutočnej straty, 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií 
Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2006, 
B. berie na vedomie 
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a výsledkoch prešetrovania sťažností a petícií 
Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2006. 
 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 – materiál číslo A 3/1/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica - poslanecký návrh 
- opýtal sa, či existuje šablóna, podľa ktorej je vykonávaná kontrolná činnosť, 
- požiadal, aby do kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 bola zaradená ucelená informácia 

ohľadne investičnej akcie „Pešia zóna“, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- kontrolná činnosť sa riadi zákonom o kontrole č. 10 a v zmysle tohto zákona je prijaté 

VZN, v ktorom sú vypracované postupy kontrolnej činnosti ÚHK, výsledkom kontroly je 
protokol, alebo správa z kontroly, 

- kontrolovaný subjekt je povinný písomnou formou oznámiť, ako boli zistenia odstránené,  
- investičná akcia „Pešia zóna“ bude doplnená do programu kontroly,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- kontrolu realizovala dozorná rada MET, s.r.o., ktorá požiadala  ÚHK o spoluprácu pri 

kontrole, 
- dozorná rada kontroluje odstránenie nedostatkov z kontroly. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michala Lužicu v znení: 
 
- do plánu kontroly na I. polrok 2007 zaradiť  investičnú akciu „Pešia zóna“ 
  
Prezentácia: 22 
Za:  19 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
Poslanecký návrh Ing. Michala Lužicu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007,  
B. schvaľuje 
- zaradenie investičnej akcie „Pešia zóna“ do plánu kontrolnej činnosti  na 1. polrok 

2007, 
- plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4.  Systém informovania občanov mesta – ústna informácia 
Predložil Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
 
Ing. Jozef Mečiar informoval prítomných o doteraz zaužívanom spôsobe informovania 
verejnosti v meste. Mesto má do konca roku 2010 podpísanú zmluvu s televíziou CET Nitra, 
na odvysielanie 96 až 100 príspevkov ročne.  Zo strany mesta bola televízii CET Nitra 
navrhnutá úprava zmluvy na zníženie počtu príspevkov a tým aj výšky finančných 
prostriedkov. O dianí v meste  ďalej informovali oblastné noviny v okrese Šaľa a Galanta 
a taktiež niektoré súkromné mesačníky v meste.  Vzťahy medzi mestom a súkromným 
mesačníkom samosprávy nie sú  jasné. Mesto bude vydávať mesačník samosprávy, ktorého 
prvé číslo vyšlo vo februári v náklade 8 000 kusov. Mesačník bude financovaný z rozpočtu 
mesta a z predaja inzercie.  
  
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na internetovej stránke mesta podrobne vysvetlil a objasnil všetky otázky 

týkajúce sa vydávania novín samosprávy, 
 
Tibor Dubis – poslanecký návrh 
- navrhol vypracovať zásady informovania občanov mesta, 
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Ing. Jozef Mečiar 
- cena za inzerciu, ktorú mala MET, s.r.o. zverejnenú v mesačníku bola niekoľkonásobne 

vyššia, ako je cena inzercie v meste, 
- myslí si, že nie je dôvod, aby spoločnosť MET uverejňovala svoje reklamné inzeráty 

v novinách a bol to skôr len prostriedok na prefinancovanie mesačníka. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia  so zapracovaním poslaneckého návrhu Tibora Dubisa 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
systém informovania občanov mesta, 
B. ukladá 
vypracovať zásady informovania občanov mesta. 
T: 2. zasadnutie MsZ         Zodp.: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Prezentácia: 22 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
5. Cesta 1/75 Šaľa – obchvat – ústna informácia 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prednosta MsÚ informoval prítomných o dokumentácii od Slovenskej správy ciest, ako 
investora stavby, týkajúcej sa obchvatu na ceste 1/75. Táto dokumentácia bola ďalej 
postúpená na MŽP SR, ktoré posudzovalo vplyv tejto stavby na životné prostredie. Ide 
o investíciu, ktorá je mimoriadne potrebná pre obyvateľov tohto regiónu. Začiatok stavby 
v roku 2010 a  ukončenie stavby v roku 2013 by mohli byť reálne. Dňa 28. 2. 2007 o 16.30 h 
bude v priestoroch MsÚ verejné prerokovanie tejto investičnej akcie. Je vypracovaných 5 
variant riešenia obchvatu.   
 
Podrobnú správu obsahuje materiál  na CD nosiči, ktorú obdržali všetci poslanci MsZ. 
 
Diskusia: 
 
RNDr. Peter Gomboš 
- budú môcť obyvatelia mesta ovplyvniť nejakým spôsobom výber varianty, 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- organizátorom tohto stretnutia bude Slovenská správa ciest, stále sme vo variantnom 

riešení, investícia sa dotýka obyvateľov tohto regiónu a obyvatelia budú môcť 
prezentovať svoje názory a svoj postoj k tomuto technickému dielu, čiže jednoznačne sa 
bude brať do úvahy názor verejnosti zo všetkých dotknutých obcí. 
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Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či sa výhľadovo neuvažuje s odklonením dopravy smerom  poza Trnovec nad 

Váhom, Šoporňu až na cestu R 1, 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- je reálna možnosť, že sa využije obchvat okolo Galanty, ktorý sa bude napájať na 

diaľničnú komunikácia Nitra – Trnava. 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu  „Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“, 
B. berie na vedomie 
informáciu o zámere „Cesta1/75 Šaľa – obchvat“. 
 
 
6. Informácia o pešej zóne – ústna informácia 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prednosta MsÚ predložil prítomným informáciu o pešej zóne. Pešia zóna ako  celok zahŕňa aj 
všetky vedľajšie komunikácie. Stavba bola zrealizovaná bez vydania stavebného povolenia, 
preto sa začalo s procedúrou vybavenia stavebného povolenia. S vydaním stavebného 
povolenia nesúhlasia dvaja podnikatelia, ktorých objekty sa nachádzajú na pešej zóne 
z dôvodu, že je zabezpečený zlý prístup do ich objektov. Stavba vykazuje závažné technické 
nedostatky zo strany zhotoviteľa. Stavba nebude zaplatená, kým všetky zistené nedostatky 
nebudú odstránené. V rámci kontroly ÚHK bude podaná podrobná správa o akcii „pešia 
zóna“. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- aké sankcie čakajú mesto v súvislosti s tým, že stavba bola zrealizovaná bez stavebného 

povolenia ?, 
- kedy sa plánuje s realizáciou druhej etapy pešej zóny ?, 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- mesto dostalo niekoľko pokút, MsÚ spraví všetko preto, aby sa stavba zlegalizovala 

a slúžila účelu, na ktorý bola vybudovaná, 
- rozpočtové možnosti mesta zatiaľ nepočítajú v blízkej budúcnosti s pokračovaním druhej 

etapy pešej zóny, nakoľko je mnoho kritických miest v Šali, ako napr. kruhové križovatky 
a cesty v meste, ktoré je nutné zrekonštruovať.  

 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v  znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o priebehu výstavby pešej zóny,  
B. berie na vedomie 
informáciu o priebehu výstavby pešej zóny. 
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B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh okruhu  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010 – materiál číslo  

B 1/1/07 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Zástupcu primátora volí spomedzi poslancov mestské zastupiteľstvo na návrh primátora, 
spravidla na celé funkčné obdobie. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora 
kedykoľvek odvolať. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh okruhu  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010,  
B. schvaľuje 
okruh  činnosti zástupcu primátora mesta na roky 2007-2010 v predloženom znení.  
 
Prezentácia: 23 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Návrh štatútu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie – materiál číslo  

B 2/1/07 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Inštitút dlhodobo uvoľneného poslanca využívame z dôvodu hromadenia problémov sídliska 
v Šali – Veči. Zároveň cítime potrebu priblížiť samosprávu obyvateľom sídliska, jednak 
vzhľadom na jeho charakter a zároveň aj z dôvodu jeho polohy. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- čo znamená hromadenie problémov vo Veči, prečo má byť vysunuté pracovisko MsÚ 

práve vo Veči a nie v niektorej inej mestskej časti, umelo sa takto vytvára delenie mesta 
na Šaľu a Veču, 
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Mgr. Jozef Varsányi 
- citoval ukážku z článku zo Slova Šaľanov kde je kladený dôraz na to, aby sa Šaľa a Veča 

vnímala ako jeden celok a  denníka SME, kde sa poukazuje na obchádzanie zákona 
vytváraním rôznych funkcií, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- pre mestskú časť Veča je zvolených 8 poslancov, je zvolený predseda výboru mestskej 

časti, ktorý by mal zastupovať mesto na spoločenských a kultúrnych podujatiach, tak ako 
je to v ďalších dvoch volebných obvodoch,  

 
Ing. László Gyurovszky 
- v materiáli je uvedené, že v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení môže MsZ na 

návrh primátora zriadiť funkciu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, bolo by 
potrebné uviesť, o ktorý paragraf sa konkrétne jedná,  

 
Ing. Erika Velázquezová – faktická poznámka 
- myslí si, že Veča je mestská časť, ktorá má svoje špecifiká aj v súčasnosti, po vytvorení 

vysunutého pracoviska by bol uvoľnený poslanec k dispozícii občanom častejšie 
v popoludňajších hodinách, 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- v citovanom zákone nie je zmienka o vytvorení funkcie poslanca dlhodobo uvoľneného na 

výkon funkcie, ale zároveň ho ani nevylučuje, 
- úlohou poslanca je komunikovať s občanmi a riešiť ich problémy,  k tomu nie je potrebné 

vytvoriť funkciu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- je proti vytvoreniu tejto funkcie a vyzval poslancov aby pri hlasovaní zvážili vhodnosť 

vytvorenia tejto funkcie,  
- myslí si, že pán Košičár, ktorý je opätovne zvolený za poslanca a predsedu výboru 

mestskej časti má dostatočnú dôveru občanov mestskej časti Veča, 
 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- znovu upozornil na to, že nikde v citovanom zákone nie je uvedené, že môže byť 

vytvorená funkcia poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, 
 
Milena Verešová 
- súhlasí s vytvorením funkcie poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
- vytvorenie funkcie poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie nevníma ako 

rozdeľovanie mesta, skôr naopak, ide o skvalitnenie služieb občanom Veče, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- nevidí dôvod, prečo by s vytvorením vysunutého pracoviska MsÚ malo súvisieť 

vytvorenie funkcie poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh štatútu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie,  
B. schvaľuje 
štatút poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie. 
 
Prezentácia: 24 
Za:  12 
Proti:    8 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ    n e p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
3. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo  

B 3/1/07 
Predložil Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
 
Zmena rokovacieho poriadku je vyvolaná záujmom vytvoriť väčší a jasnejšie definovaný 
priestor pre účasť verejnosti na rokovaní MsZ, systém zverejňovania informácií súvisiacich 
s činnosťou MsZ a v neposlednom rade aj sprehľadnenie štruktúry rokovacieho poriadku. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- navrhol zmenu v § 5 odst. 1, vypustiť vedúci oddelenia, nakoľko  vedúci oddelení síce 

materiály vypracovávajú, ale ich nepredkladajú,  
- navrhol do § 24 doplniť vetu, poslanci prihlásení do rozpravy môžu predniesť svoje 

návrhy spolu s odôvodnením, 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla v § 5 vypustiť – materiál podáva poslanec, poslanecké kluby, mestská rada, 

nakoľko za poslanca predkladá materiál zvyčajne prednosta  MsÚ, 
- v zmysle zákona 369 odst. 5 sa občanovi v diskusii môže udeliť slovo len po schválení 

MsZ, 
 
Ing. František Botka 
- mal pripomienku k § 16 v bode 3 vypustiť, že MsZ určí počet členov stálych komisií, 

nakoľko ten je stanovený zo zákona, 
- navrhuje v § 16  vypustiť bod 6, 
- zosúladiť § 37 s § 17, nakoľko sú takmer totožné, 
 
 Milena Verešová 
- navrhla v § 3 odst. 2 slovo prípadne presunúť za MsR, 
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Tibor Dubis 
- navrhol v § 5 bodu 5 zapracovať, že materiál, ktorý MsZ neschváli sa môže na opätovné 

prerokovanie do MsZ podať až o 6 mesiacov, 
- navrhol v § 13 vymeniť body H. Rôzne s časťou III. Interpelácie poslancov, teda 

interpelácie poslancov dať skôr ako rôzne, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- navrhol v § 11 zmeniť začiatok rokovania MsZ na 13,00 h. 
 
Z dôvodu zapracovania navrhnutých zmien bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ. 
 
 
4. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo 

B 4/1/07 
Predložil Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
 
V zmysle ustanovenia § 12, ods. 7 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov boli navrhnuté zmeny  Rokovacieho poriadku komisií Mestského 
zastupiteľstva  v Šali. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel – poslanecký návrh 
- navrhol rozdeliť komisiu sociálnu, pre mládež a šport na komisiu sociálnu a zdravotnú 

a komisiu pre mládež a šport, 
 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh 
- navrhol zmeniť počet členov v komisii na max. 15, s tým že jednotlivé komisie by mali 

rôzny počet členov od 11 do 15 vzhľadom na problematiku a rozsah jednotlivých častí, 
ktoré obsahujú, 

 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- zapracovať do pôsobnosti komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

otázku verejného poriadku, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- nesúhlasí s zvolením Ing. Eriky Velázquezovej za predsedníčku školskej komisie, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- po skúsenostiach z predchádzajúcich období treba zvážiť,  či je vhodné voliť vysoký počet 

členov v komisii, nakoľko počiatočné nadšenie pre prácu v komisii zvyčajne opadne 
a často sa stáva, že komisie pre nedostatočný počet prítomných nezasadnú, 

 
Ing. Helena Psotová 
- stotožňuje sa s názorom MUDr. Jozefa Grella, komisia je len poradný orgán a predseda 

môže na každé zasadnutie komisie prizvať odborníkov z radov verejnosti, 
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Tibor Dubis 
- nesúhlasí so zriadením komisie verejného poriadku, nakoľko všetky problémy týkajúce sa 

verejného poriadku boli prerokovávané vo VMČ, 
 
Ing. Michal Lužica 
- myslí si, že treba nechať čas a priestor na realizáciu tak pre Ing. Eriku Velázquezovú, ako 

aj pre členov komisií, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- upresnil, že nenavrhol vytvorenie novej komisie, len doplnenie otázky verejného poriadku 

do pôsobnosti komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- navrhol, aby bol v komisiách rovnaký počet členov a to 13, 
 
Ing. Helena Psotová 
- upozornila, že v prípade ak by chcelo MsZ meniť počet členov komisie, muselo by najprv 

zrušiť uznesenie z 28. 12. 2006, stanovujúce počet členov komisie na 11, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- upozornil, že v návrhu uznesenia, ktoré bude predložené na schválenie MsZ je aj zrušenie 

uznesenia 1/F  z ustanovujúceho zasadnutia MsZ 28.12.2006, ktoré stanovuje počet 
členov komisií na 11, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- súhlasí so stanovením počtu členov komisie na maximálne 13, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Hikkela v znení: 
 
- z hľadiska odborného a sociálneho, komisiu sociálnu, pre mládež, šport    a neziskové 

organizácie  rozdeliť na komisiu sociálnu a zdravotnú a komisiu pre mládež, šport    
a neziskové organizácie 

 
Prezentácia: 24 
Za:    8 
Proti:    9 
Zdržal sa:   7 
  
Poslanecký návrh MUDr. Svetozára Hikkela nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení: 
 
- zvýšiť počet členov komisií na maximálne 13 
 
Prezentácia: 24 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
  
Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
 
- začleniť verejný poriadok do kompetencií komisie územného plánovania, dopravy 

a životného prostredia 
 
Prezentácia: 23 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   4 
  
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, 
B. ruší 
uznesenie 1/F z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 28. decembra 2006, 
ktoré stanovuje celkový počet členov komisií 11, z toho 5 poslancov a 6 členov 
neposlancov, 
C. schvaľuje 
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali v predloženom znení so 
schválenými doplnkami: 
1. do okruhu činnosti komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

zaradiť  oblasť verejného poriadku, 
2. zvýšenie celkového  počtu členov komisie  na maximálne 13, z toho 4 poslancov  a 9 

členov neposlancov. 
 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
5. Návrh plánu činnosti  jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva 
 Predložili predsedovia jednotlivých komisií MsZ 
 
Podrobný popis činnosti jednotlivých komisií obsahujú predložené materiály, ktoré tvoria 
prílohu zápisnice. 
 
Diskusia k predloženým materiálom nebola. 
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MsZ    p r i j a l o     uznesenie v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh plánu činnosti  jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva, 
B . schvaľuje 

1. plán činnosti komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie 
2. plán činnosti  komisie hospodársko – finančnej 
3. plán činnosti komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia 
4. plán činnosti komisie pre strategický rozvoj 
5. plán činnosti komisie školstva a kultúry 

 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh odmeňovacieho poriadku  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov 

komisií  mestského   zastupiteľstva – neposlancov, tajomníkov komisií – materiál číslo  
C1/1/07 

 Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Navrhované zásady odmeňovania upravujú priznávanie odmien zástupcovi primátora mesta, 
uvoľnenému poslancovi, poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady,  členom 
komisií z radov neposlancov a tajomníkom komisií mestského zastupiteľstva. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ, navrhol vypustenie § 3 odmeňovacieho poriadku 
z dôvodu neschválenia štatútu poslanca dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- po porovnaní odmien poslancov v ostatných mestách a obciach podala návrh na zvýšenie 

paušálnej odmeny poslancov MsZ a to v bode 3 zvýšiť koeficient prepočtu na 0,2, 
 
Ing. Ladislav Gáll,  
- upozornil, že ide  o dvojnásobné zvýšenie odmeny poslanca, čo zasiahne do rozpočtu 

mesta, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- nesúhlasí s návrhom Ing. Heleny Psotovej a podporil pôvodný návrh odmeňovania, 
 
Tibor Dubis – faktická poznámka 
- súhlasí s názorom MUDr. Igora Bečiara, 
 
Ing. Helena Psotová 
- ide o princíp, že poslanci v iných mestách a obciach majú vyššiu odmenu ako poslanci 

v meste Šaľa, 
 
 



 18

Ing. Ľubomír Stredanský – poslanecký návrh 
- navrhol, aby z odmeňovacieho poriadku nebol vypustený § 3, ktorý sa týka odmeňovania 

poslanca uvoľneného na výkon funkcie, z dôvodu, že ak by bol tento štatút v budúcnosti 
schválený nebude ho treba znovu zapracovávať do odmeňovacieho poriadku. 

 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej  v znení: 
 
- zvýšiť koeficient prepočtu odmien poslancov z 0,1 na 0,2 
 
Prezentácia: 23 
Za:    6 
Proti:  13 
Zdržal sa:   4 
  
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Ľubomíra Stredanského  v znení: 
  
- do odmeňovacieho poriadku ponechať aj odmeňovanie poslanca dlhodobo uvoľneného na 

výkon funkcie 
 
Prezentácia: 21 
Za:  13 
Proti:    6 
Zdržal sa:   2 
  
Poslanecký návrh Ing. Ľubomíra Stredanského bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh odmeňovacieho poriadku  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov komisií  
mestského   zastupiteľstva – neposlancov a tajomníkov komisií,  
B. schvaľuje  
odmeňovací poriadok  poslancov mestského   zastupiteľstva, členov komisií  mestského   
zastupiteľstva – neposlancov a tajomníkov komisií v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  15 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
 
1.  Návrh na dopredaj bytov I. a VI. etapa – materiál číslo D1/1/07 
Predložila Rozália Botková,   Bytkomfort, s. r. o  Nové Zámky 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh na dopredaj bytov I. a VI. etapa,  
B. schvaľuje 
1. dopredaj bytu na ulici Hollého, dom so súpisným číslom 1925/1 pre: 

Darinu Baranovičovú, byt č. 6, II. posch., parc. č. 3080/29,30,31,32 v podiele  146/10 
000, v cene 22 615,-- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona 
151/1995 Z.z. a VZN mesta Šaľa č. 15/1993, 

2. dopredaj bytu  na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/26 pre: 
Agátu Baranyiovú, byt č. 8, II. poschodie, parc. č. 985/3 v podiele 186/10 000, v cene 
18 432,-- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona 151/1995 Z.z. 
a VZN mesta Šaľa č. 15/1993, 

3. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/24 pre: 
Katarínu Kulenovú, byt č. 27, I. poschodie, parc. č. 985/3 v podiele 85/10 000, v cene 
8 412,-- Sk v súlade so Zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení Zákona 151/1995 Z.z. 
a VZN mesta Šaľa č. 15/1993. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
E.   PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva – ústna informácia 
Predložil Ing. Peter Hollý,  predseda volebnej komisie 
 
Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných poslancov s priebehom volieb členov 
komisií. Zopakoval, že komisie budú mať 4 členov z radov poslancov, z toho je jeden 
predseda komisie, takže voliť sa budú 3 členovia a  9 členov z radov neposlancov. Voľba 
členov komisií bude prebiehať tajným hlasovaním. 
 
Po uskutočnenom tajnom hlasovaní a sčítaní hlasov Ing. Peter Hollý, predseda volebnej 
komisie vyhlásil výsledky volieb a prečítal zloženie komisií. 
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1. komisia pre strategický rozvoj: 
poslanci:         Ing. László Gyurovszky 

Ing. Marián Kántor 
Ing. Tibor Mikula 

neposlanci:  Ing. Ladislav Gáll 
Vincencia Kelemenová 
Štefan Kopáčik 
Ing. Juraj Matkovič  
Ing. arch. Peter Moravčík 
Marián Rakovský 
Ing. Viktor Šafár 
Tibor Vajda 
Ing. Petronela Vižďáková 

 
2. komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie: 
poslanci:        RSDr. Peter Gomboš 
                       Ing. Michal Lužica 
                       Milena Veresová     
neposlanci:     Ing. Mária Galbavá 
                       MUDr. Katarína Kromerová 
                       JUDr. Ľudovít Marinčák  

Mgr. Štefan Mika 
Mgr. Marián Šperka 
Ing. Ivona Topercerová 
Ján Valent 
Ing. Zuzana Vičíková 
Mgr. Margaréta Zozuláková 

 
3. komisia hospodársko-finančná 
poslanci:         Ing. Jozef Mečiar 

Ing. Tibor Mikula 
Ing. Helena Psotová 

neposlanci:      Ľuboš Aláč 
Ing. Ladislav Gáll  
Zoltán Káras 
Ing. Jana Lišková 
Ing. Tibor Lovecký 
Ing. Erik Mikloš 
Ing. Erika Molnárová 
Ing. Renata Petrová 
Ing. Juraj Potúček 

 
4. komisia školstva a kultúry: 
poslanci:   Ján Kmeťo 

Ladislav Košičár 
Ing. Helena Psotová 

neposlaci:       PaedDr. Alžbeta Botorčeová 
Mgr. art. Andrej Csillag 
JUDr. Renáta Fardousová 
Mgr. Gustáv Güll 
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Mgr. Elena Holosová 
Mgr. Jarmila Husáriková 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
Mgr. Jozefína Stredanská 
 

5. komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia: 
poslanci:       Tibor Dubis 

Ing. Jozef Husárik 
Mgr. Jozef Varsányi 

neposlanci: Ing. Beáta Antalová  
Ing. Viktor Becker 
Andrej Csillag  
Ing. Vladimír Gejdoš 
Bc. Tibor Karafa 
Ing. Petr Keller 
Bc. Eva Lukačovičová 
Ing. arch. Peter Moravčík 
Miroslav Sýkora 

 
 
2. Návrh na vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta  – ústna informácia 
Predložil Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
 
Ing. Jozef Mečiar navrhol, aby komisia pre udeľovanie ocenení mala 5 členov a pracovala 
v zložení:  
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. 
László Gyurovszky. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
MUDr. Martin Alföldi navrhol, aby sa o zložení komisie hlasovalo  verejne. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta,   
B. schvaľuje 
vytvorenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta v zložení:  
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,  
Ing. László Gyurovszky. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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3. Návrh na určenie členov komisie na ochranu verejného záujmu – ústna informácia 
Predložil Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
 
Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu vyplýva z ústavného zákona, ktorý stanovuje 
aj zloženie komisie. Členom komisie je zástupca každej politickej strany, ktorá je v MsZ 
zastúpená a nezávislý poslanec. Komisia bude mať 5 členov a bude pracovať v nasledovnom 
zložení:   
MUDr. Jozef Grell, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik. 
Predsedom komisie je Ing. Jozef Mečiar, ktorý bol zvolený na ustanovujúcom MsZ. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
MUDr. Martin Alföldi navrhol, aby sa o zložení komisie hlasovalo  verejne. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na určenie členov komisie na ochranu verejného záujmu,  
B. schvaľuje 
členov komisie na ochranu verejného záujmu v zložení: 
MUDr. Jozef Grell, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
4. Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl , školských zariadení a do 

mestskej školskej rady v Šali- materiál číslo E 1/1/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
V zmysle § 25 NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe, v školstve a školskej samospráve,  
v znení neskorších predpisov schválilo MsZ v Šali v apríli 2004 počty členov a zloženie rád 
škôl, školských zariadení a delegovaných zástupcov mesta v radách škôl  a školských 
zariadeniach a mestskej školskej rady z radov poslancov vtedajšieho MsZ. Niektorí z nich nie 
sú v novom volebnom období poslancami, preto je navrhnuté v súlade s uvedeným zákonom 
ich odvolať a delegovať namiesto nich poslancov súčasného MsZ. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- opýtal sa či delegovaných zástupcov mesta, ktorí boli poslanci v minulom volebnom 

období netreba voliť, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- poslanci, ktorí prejavili záujem ďalej pracovať nemusia byť znova volení, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- vzdal sa členstva v školskej rade na ul. Pionierska, z dôvodu, že je členom rady rodičov 

a za člena navrhol Milenu Veresovú, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- vzdal sa členstva v školskej rade na ul. Hornej a v MŠ Družstevná a za člena navrhol Ing. 

Michala Lužicu, v MŠ 8. mája navrhol za člena MUDr. Igora Bečára, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl , školských zariadení a do mestskej 
školskej rady v Šali, 
B. schvaľuje 
1. odvolanie delegovaných zástupcov mesta do rád škôl pri školách, školských 

zariadeniach a mestskej školskej rady v Šali podľa upraveného predloženého návrhu 
k 28. 2. 2007, 

2. zmeny v počte členov rady školy a ich zloženie podľa predloženého návrhu od 1. 3. 
2007, 

3. delegovaných zástupcov mesta do rád škôl pri školách, školských zariadeniach 
a mestskej školskej rady v Šali podľa upraveného predloženého návrhu od 1. 3. 
2007.  

 
Prezentácia: 23 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na ukončenie členstva v združení Klima - Bündnis – materiál číslo F1/1/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Mesto Šaľa vstúpilo do Združenia Klima - Bündnis v roku 2003. Mesto Šaľa bolo jediné 
slovenské mesto v tomto združení na ochranu klímy a jedinou slovenskou obcou v združení je 
Tomášov. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 

 
Ing. František Botka 
- myslí si, že nie je správne zrušenie členstva v tomto združení, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že členstvo v združení Klima – Bündnis nevyústilo do žiadneho konkrétneho 

projektu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na ukončenie členstva mesta Šaľa v Združení Klima – Bündnis, 
B.  schvaľuje 
ukončenie členstva mesta Šaľa v Združení Klima – Bündnis. 
 
Prezentácia: 23 
Za:  16 
Proti:    2 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
G. RÔZNE 
 
1. Investícia Hanil Foam Chemical, LTD a riešenie petície - materiál číslo G 2/1/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Dňa 19.1.2007 bola na ÚHK zaevidovaná petícia občanov mesta Šaľa, bývajúcich 
v rodinných domoch v časti Vlčanská cesta, ktorou protestujú proti vybudovaniu 
„Priemyselnej zóny pri ČOV“. Odovzdaných bolo 6 petičných hárkov, ktoré obsahovali 88 
platných podpisov. 
 
Rokovania MsZ sa za účelom prezentácie firmy DABO  zúčastnili zástupcovia firmy DABO 
PRECISION CO. LTD, ktorí predstavili firmu a jej okruh činností. Menovaná firma má dve 
pobočky v Kórei a jednu v Číne. Firma bola založená v máji 2005. DABO je materská firma 
Hanil Foam Chemical, LTD. Firma DABO sa od júla 2007 chystá rozšíriť svoju činnosť na 
Slovensko, ako hlavný dodávateľ obalových materiálov pre firmu SAMSUNG v Galante. 
Zástupca firmy DABO uviedol, že pre dovoz surového materiálu je zabezpečených 40 
kontajnerov, teda nákladných áut s návesmi, čo sa týka produktov budú ich odvážať 2 
nákladné autá a frekvencia bude 10 krát za deň. Firma DABO plánuje dlhodobú spoluprácu 
s mestom Šaľa, chce prispievať k prosperovaniu Šale a vytvoriť nové pracovné miesta.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
  
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica – poslanecké návrhy 
- uviedol, že nerozumie voči čomu účastníci petície protestovali a myslí si, že občania 

mesta neboli dostatočne informovaní o investičnej akcii,   
- žiadal špecifikovať, akú pomoc od mesta požaduje firma DABO, 
- poveriť prednostu MsÚ  vyžiadaním prezentovaných materiálov v slovenskom jazyku, 
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- zabezpečiť sprístupnenie prezentovaných materiálov v slovenskom jazyku pre potreby 
širokej verejnosti  na oficiálnych webových stránkach mesta, mesačníku samosprávy 
mesta  

 
Ing. Tibor Mikula 
- v budúcom roku by malo byť vyrobených 8 000 ton výrobkov, sú to výrobky určené len 

pre SAMSUNG, alebo aj pre ostatných odberateľov, 
- podľa množstva vyrobeného materiálu  vychádza frekvencia jázd nie 10 denne, ale asi 40 

jázd za deň,  
- opýtal sa, či 10 jázd denne platí len pre prvý rok výroby, alebo aj v budúcnosti, 
- akú konkrétnu pomoc pre mesto Šaľa firma DABO plánuje, 
 
zástupca firmy DABO 
- tento objem výroby je určený aj pre ostatných odberateľov na Slovensku, 
- frekvencia 10 jázd denne je vyrátaná na 1. a 2. rok výroby, potom sa počet jázd zvýši až 

na 20, 
- firma DABO neplánuje v prvých dvoch rokoch zisk, zatiaľ firma nevie uviesť konkrétnu 

formu pomoci pre mesto, 
 
Tibor Dubis – faktická poznámka 
- Ing. Lužica uviedol, že v Galante pracujú dve výrobne, ktoré produkujú rovnaký tovar ako 

firma DABO, má mesto k dispozícii informácie o tom ako tieto výrobne vplývajú na 
životné prostredie v okolí Galanty ?, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- takáto samostatná výroba v Galante nie je, nachádza sa v Zlatých Moravciach, 
- táto výroba a vydanie stavebného povolenia podlieha posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie, čiže či budú dodržané podmienky, ktoré mesto požaduje,   
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že výroba EPS momentálne v Galante nie je, je v štádiu príprav, ale už asi 3 roky 

je v Galante v prevádzke výroba EPP, nie je mu známe či bola nejaká negatívna reakcia 
verejnosti na túto výrobňu,  

- žiada poveriť zástupcov mesta  dohodnutím  návštevy tejto  prevádzky vo firme 
SAMSUNG, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- vidí problém v nedostatočnej informovanosti občanov, nakoľko toto územie je určené 

v ÚPM ako priemyselná zóna, 
- firma DABO musí v prípade vybudovania výrobne v meste dodržiavať naše zákony 

a predpisy,  v opačnom prípade bude výroba zastavená, 
- žiada zverejniť na webovej stránke, že ide priemyselnú zónu mesta a plánovaná výrobňa 

bude podliehať všetkým slovenským a európskym normám, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- malo by byť zaujaté stanovisko k petícii ako takej. 
 
 
 
 



 26

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michala Lužicu v znení: 
 
- preložiť do slovenčiny kompletnú prezentáciu, ktorá bola predstavená firmou DABO 

a poveriť prednostu úradu vyžiadaním týchto prezentovaných materiálov, za účelom 
lepšieho pochopenia danej problematiky, 

- poveriť zástupcu primátora zabezpečením sprístupnenia získaných prezentovaných 
materiálov v slovenskom jazyku na oficiálnych webových stránkach mesta, prípadne 
v mesačníku samosprávy, 

- poveriť prednostu MsÚ skontaktovať sa so zástupcami firmy SAMSUNG a dohodnúť 
možnosť návštevy firmy za účelom lepšieho pochopenia výrobného procesu, 

- poveriť prednostu MsÚ vyžiadať od zástupcov firmy DABO podklady, čo konkrétne 
potrebujú od vedenia mesta pre hladký priebeh ich investície, 

 
Prezentácia: 20 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
Poslanecký návrh Ing. Michala Lužicu bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
 
- informovať verejnosť o územnom pláne mesta v časti pri čističke odpadových na 

internetových  stránkach mesta, 
 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
informáciu o investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície,  
B. berie na vedomie 
informáciu o investícii Hanil Foam Chemical Co., Ltd. a riešenie petície.  
C. ukladá 
1. zabezpečiť preklad prezentačného materiálu spoločnosti DABO do slovenského 

jazyka 
     T:   10.3.2007                                                 Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 2.  zabezpečiť   zverejnenie   slovenskej  verzie   prezentačného   materiálu   na   
      internetových  stránkach mesta a v mesačníku samosprávy, 
      T: 10.3.2007                  Zodp. Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
3.   skontaktovať sa so spoločnosťou Samsung Galanta a naplánovať návštevu podobnej    
      prevádzky v Galante, 
      T:     10.3.2007                                     Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta  MsÚ 
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4. vyžiadať od spoločnosti DABO podklady, akú konkrétnu pomoc mesta Šaľa 
požadujú pri  realizácii  projektu, 

     T: 2. zasadnutie MsZ   Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. informovať verejnosť na internetových stránkach mesta  o územnom pláne mesta  
      Šaľa,  v časti pri čističke odpadových vôd. 
      T: 2. zasadnutie MsZ   Zodp.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
 
Prezentácia: 23 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 

 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Vykonanie auditu na základných školách, v materských školách, v centre voľného 

času a v  základnej umeleckej škole -Parametre ekonomického auditu efektívnosti 
mestského školstva – materiál číslo G1/1/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Pre stanovenie opatrení na dosiahnutie ekonomickej efektívnosti mestského školstva, ktorá 
má byť súčasťou nového, resp. aktualizovaného návrhu koncepcie rozvoja školstva v meste 
Šaľa je potrebné riešiť aj optimalizáciu siete škôl a školských zariadení a racionalizáciu 
prevádzky škôl a školských zariadení. Podkladom pre návrh riešenia má byť ekonomický 
audit. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že vykonanie auditu a pasportizácia školstva je dôležitá, ale je nevyhnutné, aby 

bola vypracovaná koncepcia rozvoja školstva na roky  2000 – 2011 a až ku koncepcii 
môže byť vykonaný audit. Jediným ukazovateľom posúdenia, či je škola efektívna je 
počet študentov a kvalita výchovno – vzdelávacieho procesu. Súhlasí s informovaním 
verejnosti, ale o zrušení školy rozhodujú samosprávne orgány v zmysle školskej 
legislatívy a nie verejnosť,  

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- súhlasí s tým, že ekonomický audit má byť súčasťou koncepcie rozvoja školstva, samotné 

MŠ  SR predkladá koncepciu predškolskej výchovy, ktorá ešte nie je známa, taktiež nie je 
známy nový školský zákon. Výchovno – vzdelávací proces sa odvíja od štátnej školskej 
politiky, čiže mesto môže základné parametre nastaviť podľa predchádzajúcej koncepcie. 
Samotný proces bude závisieť od toho ako bude nastavený z hľadiska štátnej školskej 
politiky. 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- koncepcia bude len doplnená po schválení zákona o školstve, 
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Milena Verešová 
- myslí si, že počet detí a kvalita výchovno – vzdelávacieho procesu nie je dôležitá 

v prípade, keď budova školy nevyhovuje po technickej stránke, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- doplnil, že cieľom auditu školstva, je urobiť analýzu v akom stave po ekonomickej 

a finančnej stránke mestské školské zariadenia sú, 
 
Ing. Michal Lužica 
- reagoval na vystúpenie Ing. Psotovej, ktorej sa opýtal, aký zákon MsZ porušuje, ak 

o zrušení škôl bude rozhodovať aj verejnosť ?, 
 
Ing. Helena Psotová 
- vysvetlila, že koncepcia je podrobná analýza súčasného stavu a na základe tejto analýzy 

bude vykonaná ekonomická analýza školstva,  
- upresnila, že súhlasí s informovaním verejnosti, ale verejnosť nemôže rozhodovať 

o vývoji mestského školstva.  
 
Hlasovanie o vystúpení Kataríny Dohányosovej: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ súhlasí s vystúpením Kataríny Dohányosovej. 
 
Katarína Dohányosová 
- upozornila, že budova školy s vyučovacím jazykom maďarským je po technickej stránke 

nevyhovujúca, ale škola s vyučovacím jazykom maďarským sídli v týchto priestoroch  už 
dlho a tieto priestory vyhovujú potrebám školy. Škola dala z vlastných zdrojov 
vypracovať projekt na celkovú rekonštrukciu budovy a prosí o podporu pri rekonštrukcii a 
zachovanie školy s vyučovacím jazykom maďarským v priestoroch tejto budovy.  

 
Ing. Helena Psotová 
- upozornila, že nevie o tom, že by sa práve táto škola mala rušiť, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že konkrétne sa nehovorilo o zrušení žiadnej školy, audit ktorý bude vykonaný 

má slúžiť k tomu aby optimalizácia školských zariadení bola vyhovujúca všetkým 
občanom mesta. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
 
- na septembrové rokovanie MsZ predložiť koncepciu rozvoja školstva,  
 
Prezentácia: 23 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
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Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
        
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na vykonanie auditu na základných školách, v materských školách, v centre 
voľného času a v základnej umeleckej škole podľa navrhnutých parametrov 
ekonomického auditu efektívnosti mestského školstva, 
B. schvaľuje 
1. predložený návrh parametrov ekonomického auditu efektívnosti mestského školstva, 
2. ďalší postup pri spracovaní návrhu na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení 

a racionalizáciu ich prevádzky, 
C. ukladá 
1. vykonať ekonomický audit na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šaľa podľa navrhnutých parametrov, 
2. na základe ďalšieho postupu predložiť návrh na optimalizáciu siete škôl a školských 

zariadení a racionalizáciu ich prevádzky na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
3. predložiť návrh  koncepcie rozvoja školstva, súčasťou ktorej bude optimalizácia 

siete škôl a školských zariadení a racionalizácia ich prevádzky. 
T: september 2007                      Zodp. : Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 

 
3. Návrh na určenie sobášnych dní, hodín a sobášnej miestnosti- materiál číslo G 3/1/07 
Predložil MUDr. Martin Alföldi , primátor mesta 
 
Tento návrh je podávaný z dôvodu, že ak by neboli schválené sobášne dni, sobášne hodiny 
a sobášna miestnosť, sobáše by sa konali bez poplatku, v ktorýkoľvek deň, hodinu a na 
ktoromkoľvek mieste. 
 
Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti MUDr. Svetozára Hikkela na ustanovujúcom 
zasadnutí MsZ, nebol MUDr. Svetozár Hikkel poverený aktom sobášenia, preto MUDr. 
Martin Alföldi navrhol jeho dodatočné zvolenie.  
  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, či by voľba sobášiaceho nemala byť samostatným bodom programu, 
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MUDr. Martin Alföldi 
- z dôvodu neprítomnosti MUDr. Svetozára Hikkela, bude doplnený návrh na sobášiach 

dodatočne, 
 
 
Hlasovanie o poverení MUDr. Svetozára Hikkela vykonávaním aktu sobášenia: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 

 
MsZ    p o v e r i l o   MUDr. Svetozára Hikkela vykonávaním aktu sobášenia.  

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh na určenie sobášnych dní, hodín a sobášnej miestnosti, 
B. schvaľuje 
sobášne dni, hodiny a sobášnu miestnosť na celé volebné obdobie rokov 2007 – 2010 
nasledovne: 
sobášne dni - každý piatok a sobota počas celého volebného obdobia 2007 – 2010 
sobášne hodiny - piatok od 14.00 h do 18.00 h 

  - sobota od 13.00 h do 19.00 h 
sobášnu miestnosť – Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali. 
C. p o v e r u j e   
vykonávaním aktu  sobášenia pre celé volebné obdobie aj poslanca mestského 
zastupiteľstva MUDr. Svetozára Hikkela. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 

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

 
 

4. Petícia na zmenu územného plánu v lokalite PF časť pri železnici - materiál číslo 
      G 4/1/07  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Dňa 7.2.2007 bola prijatá petícia občanov mesta zaevidovaná v centrálnej evidencii na Útvare 
hlavného kontrolóra. Petíciou občania mesta vyjadrili nesúhlas s územným plánom mesta 
Šaľa v časti PF celok Šaľa, PF časť pri železnici na celej ploche (bývalej autobusovej stanici). 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa či územný plán zahŕňa väčšiu časť územia, alebo len konkrétne daný pozemok, 

ktorý je uvádzaný v petícii, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- ide len o uvedený pozemok, 
 
MsZ    p r i j a l o uznesenie v  znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
petíciu na zmenu územného plánu mesta Šaľa v lokalite PF časť pri železnici, 
B. berie na vedomie 
petíciu na zmenu územného plánu mesta Šaľa v lokalite PF časť pri železnici. 
 
 
5. Návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
návrh  termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007, 
B. schvaľuje 
termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2007 podľa 
predloženého návrhu. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
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 
 
Písomné interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Erika Velázquezová 
podala interpeláciu na RSDr.  Ľubora Gálla týkajúcu sa  útulku pre občanov bez prístrešia: 
- aké sú celkové náklady na činnosť útulku, akou čiastkou sa prispieva z mestského 

rozpočtu, 
- aká je skladba klientov a dĺžka doby ubytovania, aké služby sú im poskytnuté a za akú 

cenu, 
- či sú postačujúce kapacity, 
- aká je spoluúčasť na financovaní zo strany klientov. 
 
MUDr. Martin Alföldi,  
- bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- predniesol sťažnosť majiteľov garáží na ul. Dolnej, kde po uložení kanalizácie medzi 

železnicou a garážami firma, ktorá stavbu realizovala zriadila skládku, z ktorej odvážajú 
nákladnými autami zeminu po ceste, ktorú si vybudovali vlastníci garáží. Táto situácia 
trvá už 1,5 roka a znemožňuje prístup do garáží. Vlastníci garáží žiadajú skládku odstrániť 
a dať cestu do pôvodného stavu. 

 
- predniesol sťažnosť občanov z ulíc Dolnej a Družstevnej, ktorí žiadajú okamžité riešenie 

situácie, ktorá vznikla spustením kotolne na pevné palivo (slamu) na ul. Kukučínova.  
Dym, ktorý vychádza  z kotolne pri severnom a severozápadnom vetre preniká do bytov 
obyvateľov menovaných ulíc, hlavne na 3. poschodí obytného domu na Družstevnej ul. 
Žiadajú zástupcov mesta, aby vzniknutú situáciu riešili so zástupcami firmy MENERT-
THERM a zabezpečili aby menovaná firma tieto nedostatky odstránila, aby škodlivé 
emisie nepoškodzovali zdravie občanov a ovzdušie mesta. 

 
MUDr. Martin Alföldi,  
- budú vypracované písomné odpovede v stanovenom termíne. 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
 
Ing. Jozef Husárik 
- kedy bude odvezená betónová a asfaltová suť z parkoviska na konci Hlavnej ulice, 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- odstrániť túto provizórnu skládku je povinnosť dodávateľa, ale o tento materiál mali 

záujem napr. školy, ktoré by ho využili ako posypový materiál v areáli školy, a tiež na 
zasypanie niektorých nerovností v extravilánových častiach Veči. Odvoz bude 
zabezpečený v čo najkratšom možnom termíne. 
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RSDr. Peter Gomboš 
- v akom štádiu je otvorenie očistného centra pre bezdomovcov?, 
- požiadal o analýzu príjmu dane za psov v meste, 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- v minulom volebnom období bola budova mestských toaliet za symbolickú 1,-- Sk 

odovzdaná katolíckej jednote, ktorá pripravuje projekt na adaptáciu týchto priestorov na 
očistné centrum. Mesto prispelo sumou cca 20 000,-- z výťažku  z dobročinného koncertu.  

- informácia o príjme dane za chov psov bude vypracovaná písomne v stanovenom termíne. 
  
 
Tibor Dubis 
- ako sa bude ďalej riešiť zber separovaného odpadu v meste Šaľa, nakoľko v súčasnej dobe 

separovanie odpadu sa vykonáva v obytných zónach , ale nie v podnikateľskej sfére, 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- náklady na likvidáciu odpadu v meste stále rastú, preto separácia by odľahčila rozpočet 

mesta, nakoľko vyseparované suroviny sa dajú ináč zhodnotiť. V spolupráci so 
spoločnosťou SITA sa zisťujú ďalšie možnosti separovania odpadu, z čoho by sa mala 
pripraviť koncepcia spracovania odpadu.  

 
 
Gabriela Talajková 
- predložila žiadosť občanov ul. Komenského v Šali Veči, ktorí sa sťažujú na rýchly prejazd 

áut na tejto ulici a žiadajú umiestnenie retardérov, alebo dopravného značenia na tejto 
ulici, 

- podala žiadosť na riešenie parkovania na ul. Hollého pri novom kostole, kde autá parkujú 
na chodníku. 

 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
- bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
 
 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, upozornil a zároveň pozval prítomných na  
verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovateľa: Slovenská správa ciest 
Bratislava „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“, ktoré sa uskutoční  v stredu  28. februára 2007 
o 16. 30 h. sa v kongresovej sále MsÚ.   
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ČASŤ IV. 

 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Tibor Dubis 
 
Ing. Marián Kántor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUDr. Martin Alföldi  Ing. Ladislav Gáll 
primátor mesta   prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 5. marca 2007  


