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

29. marca 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  
2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 17, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, 
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Michal Lužica, MUDr. Svetozár Hikkel ohlásili neskorší príchod. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
 
bod F. Právne záležitosti  prerokovať pred bodom E. Personálne záležitosti  

 
do bodu E. Personálne záležitosti 
- do bodu 1 doplniť - Voľbu tretieho konateľa MET Šaľa, spol. s r.o. 
- ako bod 3 zaradiť  - Odvolanie riaditeľa OSS a vypísanie výberového konania 
- ako bod 4 zaradiť  - Odvolanie náčelníka MsP a vypísanie výberového konania 
   
Mgr. Jozef Varsányi 
do bodu A. Informačné materiály 
- ako bod 4 zaradiť – Informáciu o outsourcingu a stave priebehu rokovania s advokátskou 

kanceláriou Bizoň&Partners 
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Hlasovanie o  presunutí  bodu F. Právne záležitosti pred bod E. Personálne záležitosti: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Prerokovanie bodu  F. Právne záležitosti bolo zaradený pred bod E. Personálne záležitosti. 
 
 
Hlasovanie o doplnení v bode E. do bodu 1 - Voľba tretieho konateľa MeT Šaľa, spol. 
s r.o. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  16  
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
Bod E 1.  Voľba tretieho konateľa MeT Šaľa, spol. s r.o. bol zaradený do programu 
rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení v bode E. ako bod 3 - Odvolanie riaditeľa OSS a vypísanie 
výberového konania 
 
Prezentácia: 18 
Za:  14  
Proti:    3 
Zdržal sa:   1 
 
Bod E 3. Odvolanie riaditeľa OSS a vypísanie výberového konania bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení v bode E. ako bod 4 - Odvolanie náčelníka MsP a vypísanie 
výberového konania 
 
Prezentácia: 19 
Za:  14  
Proti:    3 
Zdržal sa:   2 
 
Bod E 4. Odvolanie náčelníka MsP a vypísanie výberového konania bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení v bode A. ako bod 4 - Informácia o outsourcingu a stave priebehu 
rokovania s advokátskou kanceláriou Bizoň&Partners  
 
Prezentácia: 16 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
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Bod A 4. Informácia o outsourcingu a stave priebehu rokovania s advokátskou 
kanceláriou Bizoň&Partners bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
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 1/2/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Informácia z čiastkového výsledku kontroly – materiál A 2/2/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková 
3. „Bezpapierová samospráva mesta Šaľa“ – materiál číslo A 3/2/07 

predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
4. Informácia o outsourcingu a stave priebehu rokovania s advokátskou kanceláriou 

Bizoň&Partners – ústna informácia 
predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta  

  
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh VZN č. 2/2007 o  pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb – 

materiál číslo B 1/2/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo B 2/2/07 
      predkladá Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
3. Návrh zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku mestského zastupiteľstva a 

mestského úradu – materiál číslo B 3/2/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4.  Návrh zásad informovania v meste  Šaľa – materiál B 4/2/07 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
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C. Hospodárenie mesta 
 
1.  Indikatívne ponuky na úverové financovanie mesta Šaľa – materiál číslo C1/2/07 
       predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 – materiál číslo C 2/2/07 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
D. Majetkové záležitosti  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
1. Takács Karol, Ervin – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – materiál číslo 

D 1/2/07 
2. Dezider Klincko a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul. – materiál číslo 

D 2/2/07 
3. JUDr. Ivica Urbanová – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul. – materiál číslo  

D 3/2/07 
4. Ing. František Helt a spol. – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. – materiál číslo 

D 4/2/07 
5. Ing. Ladislav Laca a manž. Oľga žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ul. – materiál 

číslo D 5/2/07 
6. Ing. Slavomír Pešty a spol. – žiadosť o prenájom pozemku na ul. L. Novomeského – 

materiál číslo D 6/2/07 
7. Nebytový priestor na ul. M.R. Štefánika – prenájom, resp. odkúpenie nebytového 

priestoru – materiál číslo D 7/2/07 
8. TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o prenájom kolkárne – materiál číslo D 8/2/07 
9. Roľnícke družstvo Šaľa – stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemkov pri 

ČOV – materiál číslo D 9/2/07 
10. Návrh ponúk voľných pozemkov v meste Šaľa a spôsob nakladania s nimi – materiál číslo    
      D 10/2/07 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

F. Právne záležitosti 
 
1. Návrh na zmenu stanov a zakladateľskej listiny  MeT Šaľa, spol. s r.o. – materiál číslo 

F 1/2/07 
predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 

E. Personálne záležitosti 
 
1. Návrh na zmenu členov dozornej rady a voľba tretieho konateľa MeT Šaľa, spol. s r.o. – 

materiál číslo E 1/2/07 
predkladá MUD r. Martin Alföldi, primátor mesta 

2. Návrh na zmenu členov dozornej rady a konateľa MIS Šaľa, spol. s r.o. – materiál číslo 
E 2/2/07 
predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 

3. Odvolanie riaditeľa OSS a vypísanie výberového konania – ústna informácia 
predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 

4. Odvolanie náčelníka MsP a vypísanie výberového konania – ústna informácia 
predkladá MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
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G. Rôzne 
Nie sú predmetom rokovania 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor MUDr. Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
 
predseda:   Ing. Štefan Bartošovič   
členovia:    MUDr. Jozef Grell, Ing. Michal Lužica   
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0  
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
 
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora 
prednosta MsÚ 
 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor MUDr. Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
Ladislav Košičár 
Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia:   20  
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Primátor MUDr. Martin Alföldi požiadal Ing. Mariána Kántora a  Tibora Dubisa,  
overovateľov zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 22. februára 2007, aby vo veci správnosti 
a úplnosti vyjadrili stanovisko.  
 
 
Overovatelia   o s v e d č i l i    správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 2. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá.  
 

 
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.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
B. berie na vedomie  
informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
C. ruší 
Uznesenie MsZ č. 5/2006 zo dňa 16.11.2006 v časti XIII. /C1 v znení: 
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.  
 
Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Informácia z čiastkového výsledku kontroly – materiál A 2/2/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, či je nejaký časový harmonogram, dokedy sa plánuje ukončiť zvyšných 6 častí 

kontroly, nakoľko sú predložené iba 4 časti z plánovaných 10 častí  a či bude vypracovaná 
aj záverečná správa z celkovej kontroly,  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- kontrola ďalších častí by mala byť vykonaná a predložená na najbližšie zasadnutie MsZ, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že bývalé vedenie nikdy nezatajovalo v akom stave táto investícia je, výšku 

pokút, ktoré boli udelené považuje za zanedbateľné,  
- pokuta od Slovenskej stavebnej inšpekcie nebola udelená na základe neplatných 

stavebných povolení, ale na základe jedného stavebného povolenia, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- upresnila, že pokuta bola uložená za to, že nebolo rešpektované zastavenie prác na diele, 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že chcel len poukázať, že daná akcia zo strany bývalého vedenia mesta nebola 

vedená celkom profesionálne,  
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- navrhol doplniť výzdobu pešej zóny kameninovými kvetináčmi a dať ku stĺpom 

vysvetlenie, čo výjavy znamenajú, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- kvetinová výzdoba je v riešení v spolupráci s mestským architektom a vo svetelných 

informačných tabuliach sú umiestnené plagáty s vysvetlením, čo jednotlivé výjavy 
symbolizujú.   

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu z čiastkového výsledku kontroly investície „Pešia zóna“,  
B. p r i j í m a 
výsledky z vykonanej kontroly spolu s prijatými opatreniami. 
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Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. „Bezpapierová samospráva mesta Šaľa“ – materiál číslo A 3/2/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Cieľom zavedenia bezpapierovej samosprávy je zvýšenie efektívnosti rokovaní orgánov 
samosprávy mesta a zníženie nákladov mesta. Realizácia je rozdelená do dvoch fáz. Prvá fáza 
je realizovateľná vo veľmi krátkom čase (5 – 8 týždňov) a druhá fáza by bola súčasťou 
koncepčnejšieho riešenia informatizácie samosprávy mesta.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že treba vychádzať z aktuálneho  stavu a preveriť kto je ako zručný pri ovládaní 

počítačov, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že niektorí poslanci aj naďalej pravdepodobne zostanú pri systéme aký je tu 

doteraz, ale nie je problém poskytnúť zo strany informatikov MsÚ školenie ohľadom 
ovládania počítačov.  

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o bezpapierovej samospráve mesta, 
B. berie na vedomie 
informáciu o bezpapierovej samospráve mesta, 
C. odporúča 
realizovať 1. fázu bezpapierovej samosprávy mesta, 
D. ukladá 
spracovať koncepciu rozvoja informačných systémov mesta. 
T: 4. riadne zasadnutie MsZ  Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. Informácia o outsourcingu a stave priebehu rokovania s advokátskou kanceláriou 
Bizoň&Partners – ústna informácia 

Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta  
 
MUDr. Martin Alföldi uviedol, že mesto Šaľa sa  obrátilo na Úrad pre verejné obstarávanie 
podnetom na vykonanie kontroly verejného obstarávania na „outsourcing“. V súčasnej dobe 
prebieha kontrola. Mesto Šaľa sa zároveň obrátilo na Okresný súd v Galante so žalobou na 
určenie neplatnosti zmluvy o outsourcingu. Mesto Šaľa zastupuje právnická kancelária 
Bizoň&Partners.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- doplnil informáciu primátora mesta, že bola vypracovaná právna analýza k zmluve 

a s touto kanceláriou bola uzatvorená  zmluva o právnom zastupovaní počas súdnych 
pojednávaní, 

- momentálne vynaložené finančné prostriedky za poskytnuté právne služby sa pohybujú 
v sume cca 300 000,-- Sk, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, kto objednal právnu analýzu zmluvy o outsourcingu, ktorú poslanci obdržali  

28.12.2006 a z čoho bude uhradená, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že analýza bola objednaná poslancom mestského zastupiteľstva, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa ide skôr o sumu 400 000,-- Sk,  
- opýtal sa, kto splnomocnil poslanca MsZ aby objednal takúto analýzu, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktúra, ktorú obdržalo mesto nebola za analýzu, ktorá bola predložená 28.12.2006, táto 

analýza bola dopracovaná na základe riadnej zmluvy medzi mestom Šaľa a kanceláriou 
Bizoň&Partners  a bola vypracovaná v januári 2007, 

 
Ing. Michal Lužica 
- myslí si, že je normálne keď poslanec MsZ vyvinie vlastnú iniciatívu. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN č. 2/2007 o  pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb – 

materiál číslo B 1/2/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Návrh VZN č. 2/2007 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb nahrádza 
doteraz platné VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území 
mesta Šaľa. Vzhľadom k tomu, že zmenou legislatívy SR mnohé odvolania sa na zákony, 
ktoré sa týkajú podstaty tohto VZN sú už neaktuálne je nutná jeho novelizácia.  
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell - poslanecký návrh 
- myslí si, že  § 3 bod 7 nie je dobre naformulovaný, v prípade jednorázového povolenia nie 

je možné hluk dodatočne merať a vyvodiť dôsledky, 
 
Milena Verešová – faktická poznámka  
- myslí si, že v prípade žiadosti prevádzkovateľa  o vydanie ďalšieho  jednorázového 

povolenia bude táto sťažnosť preverená a dôvody sťažnosti budú musieť byť zo strany 
prevádzkovateľa odstránené, 

 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh  
- navrhol v § 5 odst. 3 uviesť kto vydáva oprávnenie a myslí si, že súpis počtu osôb, ktoré 

majú prístup na pešiu zónu je vysoký, 
- podal poslanecký návrh  vynechať v § 5 odst. 3 bod b a špecifikovať okruh osôb, ktoré 

majú prístup motorovým vozidlom na pešiu zónu a tiež určiť kto bude tieto povolenia 
vydávať, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že z dôvodu vyradenia dopravy z pešej zóny bola vybudovaná obslužná 

komunikácia a je nutné zabezpečiť prísnu kontrolu vydávania povolení na vstup 
motorových vozidiel na pešiu zónu,   

 
MUDr. Igor Bečár 
- súhlasí s návrhom VZN. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh VZN č. 2/2007 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb, 
B. schvaľuje 
VZN č. 2/2007 o pravidlách predaja v obchode a čase prevádzky služieb so 
zapracovanými pripomienkami. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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2. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali – materiál číslo B 2/2/07 
 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: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že ak chce občan vystúpiť na rokovaní MsZ mal by mať k tomu súhlas poslancov 

MsZ, 
- je uvedené, že ak  občan navrhne uznesenie, toto bude predložené v prípade, ak sa s ním 

stotožní jeden z poslancov a predloží ho, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo  môže zo zákona umožniť vystúpenie občana, v návrhu 

rokovacieho poriadku MsZ vystúpenie občana bude možné bez schválenia poslancami 
MsZ, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- navrhol aby v § 3 bod 3 bolo uvedené aj primátor a zástupca primátora a doplniť MsZ 

a mestská rada ..., 
- navrhol v § 8  bod 1 v prvej vete vynechať spojenie alebo, 
   
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh 
- navrhol v § 11 začiatok rokovania MsZ stanoviť na 13.00 h, 
 
MUDr. Igor Bečár – faktická poznámka 
- myslí si, že vystúpenie občana na rokovaní MsZ by malo byť ponechané tak, ako je to 

navrhnuté v rokovacom poriadku a nemala by podliehať schvaľovaniu poslancami MsZ, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- občan môže vystúpiť v rozprave k prerokovávanému materiálu ak sa prihlási  

u zapisovateľky a o jeho vystúpení rozhodujú hlasovaním poslanci MsZ 
 
Prezentácia: 21 
Za:  10 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša  v znení: 
- začiatok  rokovania MsZ stanoviť na 13.00 h 
 
Prezentácia: 21 
Za:    6 
Proti:    9 
Zdržal sa:   6 
 
Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali: 
A. prerokovalo 
návrh rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva , 
B. schvaľuje  
rokovací poriadok mestského zastupiteľstva  so zapracovanými pripomienkami. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
3. Návrh zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku mestského 

zastupiteľstva a mestského úradu – materiál číslo B 3/2/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Organizačná štruktúra rieši celé mesto, vrátane vzťahov na mestské zastupiteľstvo, komisie, 
hlavného kontrolóra, mestskú radu, ale predovšetkým usporiadanie vnútorných organizačných 
jednotiek v rámci MsÚ. V náväznosti na zmenu organizačnej štruktúry bude zmenený aj 
organizačný poriadok. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- navrhol zmeny, ktoré tvoria písomnú prílohu zápisnice, 
- navrhol aby bola vytvorená komisia pre optimalizáciu organizačnej štruktúry, aby bol 

návrh organizačnej štruktúry stiahnutý z rokovania MsZ a v spolupráci s navrhnutou 
komisiou bol dopracovaný, 

 
Ing. František Botka 
- upozornil, že v návrhu organizačnej štruktúry nie je začlenená komisia pre ochranu  

verejného záujmu, 
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Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa v akom časovom horizonte je predpokladaný pozitívny dopad organizačnej 

štruktúry na rozpočet mesta,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to určitá procedúra, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce a predpokladá prvé 

pozitívne efekty v septembri, októbri tohto roku, 
- ďalší variant spresnenia organizačnej štruktúry by mal nadobudnúť účinnosť od 1.1.2008,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- upozornil na niektoré formálne a štylistické chyby v návrhu organizačnej štruktúry, 
- materiál neobsahuje funkčnú organizáciu, pretože schémy majú znaky nejednoznačnosti  

čo sa týka nadriadenosti, podriadenosti, priameho riadenia, metodického riadenia, 
- súčasťou tohto materiálu, ktorý má odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo má byť funkčná 

organizácia, t.j. všetky pozície, štruktúra so zaradením všetkých pracovníkov, redukovať 
počty pracovníkov môžeme len z organizačných dôvodov, zrušením miesta, ktoré je 
vytvorené, táto zákonná podmienka je dokonca vyžadovaná inšpektorátom bezpečnosti 
práce, vrátane odborov, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že podporuje novú organizačnú štruktúru, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, kto organizoval poslanecký prieskum vo firme Samsung Galanta, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že poslanecký prieskum bol urobený na základe interpelácie Ing. Michala Lužicu, 
 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa Mgr. Belického, či návrhy, ktoré podal, majú byť vnímané ako poslanecké 

návrhy, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že podáva poslanecký návrh na to, aby bol materiál stiahnutý z rokovania na 

dopracovanie, 
 
  
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ na dopracovanie, 
 
Prezentácia: 20 
Za:    9 
Proti:    0 
Zdržal sa: 11 
  
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
Pripomienky Mgr. Jozefa Belického a Ing. Františka Botku budú zapracované do organizačnej 
štruktúry mestského úradu a mestského zastupiteľstva tak, aby boli v súlade so zákonom. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku mestského zastupiteľstva 
a mestského úradu, 
B. schvaľuje  
organizačnú štruktúru a organizačný poriadok mestského zastupiteľstva a mestského 
úradu so zapracovanými pripomienkami. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  13 
Proti:    7 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
4.  Návrh zásad informovania v meste  Šaľa – materiál B 4/2/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Zásady informovania sa vydávajú s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi mesta 
a mestskou samosprávou, určiť informačné prostriedky, upraviť spôsob ich používania 
a stanoviť využívanie iných foriem informovania.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
zásady informovania v meste Šaľa, 
B. schvaľuje 
zásady informovania v meste Šaľa, 
C. ukladá 
1. predložiť analýzu efektívnosti informovania na základe týchto zásad, 
      T: rokovanie MsZ v septembri 2007     Z: Ing. Ladislav Gáll,  prednosta MsÚ 
2. predložiť novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa po schválení koncepcie 

informatizácie samosprávy, 
      Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
3. určiť priestor pre fungovanie poslaneckej kancelárie a vytvoriť časový 

harmonogram dostupnosti priestorov. 
     T: 3. riadne zasadnutie MsZ                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o     uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Indikatívne ponuky na úverové financovanie mesta Šaľa – materiál číslo C 1/2/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mesto Šaľa oslovilo banky na predloženie indikatívnych ponúk na prefinancovanie 
investičnej akcie „Pešia zóna“. Financovanie tejto investičnej akcie bolo v rozpočte mesta na 
rok 2007 riešené z časti prefinancovaním prostredníctvom autsourcingu a z časti 
dodávateľským úverom so splatnosťou na 4 roky. Nakoľko zmluva o outsourcingu je 
v súčasnosti prehodnocovaná, zo strany mesta Šaľa je potrebné doriešiť financovanie 
investičnej akcie iným spôsobom. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- žiadal číselne vyčísliť, aký je rozdiel medzi tým, keď si mesto vezme úver z banky, alebo 

by splácalo úver firme SATES, s r.o. , 
- žiada, aby bolo v uznesení uvedené, od ktorej banky bude konkrétne úver poskytnutý, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bude vytvorená komisia, ktorá bude vymenovaná primátorom mesta, aby 

posúdila výber najvhodnejšej bankovej inštitúcie na refinancovanie tohto bankového 
úveru, 

- uviedol, že rozdiel činí  cca 2 mil. Sk, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- súhlasí s vytvorením komisie, ktorá bude posudzovať vhodnosť výberu bankovej 

inštitúcie, 
  
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že vedenie mesta sa rozhodlo prefinancovať dodávateľský úver formou 

komerčného úveru, ktorý je pre mesto výhodnejší,  
 
Ing. Michal Lužica 
- podporil postup vedenia mesta pri výbere bánk. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
A. prerokovalo 
indikatívne ponuky na úverové financovanie mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
1. prijatie úveru na prefinancovanie „Pešej zóny“ vo výške   44 mil. Sk so splatnosťou na  
    8 rokov, 
2. ručenie   mesta Šaľa   za   bankový   úver na   prefinancovanie   „Pešej zóny“   formou    
    biankozmenky.  
 
Prezentácia: 21 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 – materiál číslo C 2/2/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ľubomír Stredanský – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh, aby bežné výdavky v školách, ktoré sú nad rámec neboli 

nárokovateľné, žiadosti by mali byť schvaľované jednotlivo v komisii školstva,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- nesúhlasí s tým, aby bolo spolufinancovanie rekonštrukcie križovatky  na ul. Dolnej 

a Vlčanskej vynechané z kapitálových výdavkov a presunuté na rok 2008,  
 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že víta zvýšenie finančných prostriedkov pre školstvo  a podporuje rozpočet 

mesta, 
 
Mgr. Jozef Belický –poslanecký návrh   
- žiadal zapracovať do rozpočtu mesta presun finančných prostriedkov vo výške 500 tis. 

z programu Public relation   na opravu a údržbu komunikácií v mestskej časti Šaľa - Veča, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v rozpočte je kapitola príjem z predaja inzercie, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že hospodárenie na školách je vyrovnané, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, čo znamenajú vnútorné rezervy školstva,  
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Ing. Erika Velázquezová  
- uviedla, že vnútorné rezervy školstva zahŕňajú finančné prostriedky, ktoré by sa dali 

ušetriť centrálnym spracovaním údajov, znížením počtu žiakov klesne aj počet učiteľov 
a tým sa usporia aj finančné prostriedky, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v spolupráci  so školským úradom bolo zvážené, ktoré akcie budú 

podporované a je na riaditeľoch škôl ako si financie na opravy a údržbu rozdelia, 
- ohľadom kruhového objazdu uviedol, že bude rokovanie na  VÚC, kde bude táto otázka 

riešená, 
- uviedol, že je vyčlenených 4,5 mil. Sk na opravu a údržbu ciest, kde budú zaradené 

aj komunikácie v mestskej časti Šaľa – Veča, 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- požaduje, aby sa prehodnotili bežné výdavky a pristupovalo sa ku každej škole 

individuálne podľa konkrétnej potreby, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že požiadavky, ktoré sú nad rámec neboli zohľadnené v rozpočte mesta ani pre 

jednu školu, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že ide o informatívny materiál, kde sú uvedené požiadavky jednotlivých škôl, ale 

ak príde  k navýšeniu rozpočtu bude toto prerokované s riaditeľmi škôl a tiež v komisii 
školstva, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský a Mgr. Jozef Varsányi stiahli svoje poslanecké návrhy. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- presunúť  finančné prostriedky vo výške 500 tis. z programu Public relation    na opravu 

a údržbu komunikácií v mestskej časti Šaľa - Veča, 
 
Prezentácia: 19 
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   5 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, 
B. schvaľuje 
1. presun finančných prostriedkov vo výške 500 tis. z podprogramu 3.  2. Public relation     
    na   podprogram 1. 6. Doprava – položka oprava a údržba komunikácií, 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:      322 649 tis. Sk 
Bežné výdavky:       322 048 tis. Sk 
Rozdiel:                601 tis. Sk 
 
Kapitálové príjmy:          20 146 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:           56 260 tis. Sk 
Rozdiel:            - 36 114 tis. Sk   
  
Príjmové finančné operácie:         46 419 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:                 10 906 tis. Sk 
Rozdiel:                               35 513 tis. Sk 
 
Celkové príjmy:                 389 214 tis. Sk 
Celkové výdavky:                 389 214 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                                      0 
 
Prezentácia: 21 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
  
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
1. Takács Karol, Ervín – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – materiál 

číslo D 1/2/07 
 
MsÚ prijal žiadosť o odkúpenie pozemku, časť par. č. 3080/237 a časť par. č. 3080/51 spolu 
o výmere 26 m². Pozemok sa nachádza na Nitrianskej ulici.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- upresnil, že hoci bolo stanovisko komisie ÚP, dopravy, ŽP a VP záporné, po dodatočnom 

zistení, že je vydané stavebné povolenie na stavbu je stanovisko komisie kladné, 
 
Tibor Dubis 
- opýtal sa, či je aktualizovaná cenová mapa, alebo sa bude predávať za ceny, ktoré platili 

pred 10 rokmi, 
 
 Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v súčasnosti prebieha aktualizácia cenovej  mapy. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul., 
B. schvaľuje 
predaj pozemku,  časť parc. č. 3080/237 o výmere cca 24 m2 a časť parc. č. 3080/51 
o výmere cca 2 m2, spolu o výmere cca 26 m2 (výmeru upresní GP) v cene 510,- Sk/m2, 
t.j. spolu cca 13 260 ,- Sk pre Karola Takácsa a Ervína Takácsa, obaja bytom Šaľa, 
Bernolákova 1841/36. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Dezider Klincko a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul. – materiál číslo 

D 2/2/07 
 

Mestský úrad obdržal žiadosť o odkúpenie pozemku, časť par. 582 za účelom výstavby 6, 
prípadne 7 ks garáží o celkovej výmere cca 150 m². 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Verešová – poslanecký návrh  
- žiadala neschváliť odpredaj pozemku za účelom výstavby garáží, 
- ako bod C/ navrhla vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie 

statickej dopravy v meste, 
- podala procedurálny návrh, aby všetky body, ktoré sa týkajú odpredaja, alebo prenájmu 

garáží boli stiahnuté z rokovania, 
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Mgr. Jozef Varsányi 
- predniesol stanovisko VMČ č. 2 vybudovať viac garáží tak, aby bol uzavretý zadný trakt 

školského dvora, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- uviedol, že z hľadiska rozvoja mesta nie je žiadúce budovanie boxových garáží, ale tieto 

by mali byť postupne nahradené hromadnými garážami, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- podporil vypracovanie koncepcie statickej dopravy v meste. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Verešovej v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie  pozemku na Dolnej ul.,  
B. neschvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku za účelom výstavby hromadných garáží, časť parc. 
č. 582 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere cca 150 m2 (výmeru upresní GP), v cene 520,- Sk/m2, 
t.j. v celkovej sume cca 78.000,- Sk, nasledovne: 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Dezidera 
Klincka a manž. Kláru, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Ing. Františka 
Jurášeka a manž. Janu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Ing. Oldřicha 
Svobodu a manž. Máriu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Alojza Jóbu a 
manž. Júliu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Ing. Mikuláša 
Tótha a manž. Máriu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Stanislava 
Petráša a manž. Marianu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10 

- časť parc.č. 582 o výmere cca 21 m2, v sume cca 11.143,- Sk, pre Mikuláša Petra a 
manž. Valériu, obaja  trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10. 

C. ukladá 
vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie statickej dopravy 
v meste.  
T: 4. riadne zasadnutie MsZ                             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
 
 



 21

3. JUDr. Ivica Urbanová – žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul. – materiál číslo  
D 3/2/07 
 

Mestský úrad prijal žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Dolnej ulici v Šali za 
objektom bývalého Mestského podniku služieb. Garáž sa nachádza v radovej zástavbe 
a ostatné pozemky sú vo vlastníctve vlastníkov garáží.  

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul., 
B. schvaľuje 
predaj pozemku pod garážou, parc. č. 747 v k. ú. Šaľa, o výmere  19 m2, v cene 296,- 
Sk/m2, t.j.  v celkovej sume 5 624,- Sk pre JUDr. Ivicu Urbanovú, bytom Šaľa, Letná 
569/1. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
4. Ing. František Helt a spol. – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. – 

materiál číslo D 4/2/07 
 
Na novembrovom zasadnutí MsZ nebola schválená žiadosť o prenájom pozemku časti par. 
1030/1 o výmere 100 m² za účelom výstavby 3 ks garáží. Ing. František Helt požiadal 
opätovne o prenájom predmetného pozemku za účelom výstavby 23 garáží o celkovej výmere 
500 m². 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Milena Verešová – procedurálny návrh  
- navrhla stiahnutie materiálu z rokovania, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- podporil návrh Mileny Verešovej. 
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mileny Verešovej v znení: 
- stiahnuť materiál číslo D 4/2/07 z rokovania MsZ, 
 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
Procedurálny návrh Mileny Verešovej bol prijatý. 
 
 
5. Ing. Ladislav Laca a manž. Oľga žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ul. – 

materiál číslo D 5/2/07 
 
MsÚ prijal žiadosť o odkúpenie novovytvorenej par. č. 1142/14 o výmere 18 m². Pozemok sa 
nachádza na Lesnej ul. za oplotením RD žiadateľa. Pri novom zameraní RD sa zistilo, že 
žiadateľ užíva aj časť mestského pozemku. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ul., 
B. schvaľuje 
predaj pozemku,  časť parc. č. 1142/14 v k. ú. Šaľa, o výmere  18 m2, v cene 296,- Sk/m2, 
t.j.  v celkovej sume 5 328,- Sk pre Ing. Ladislava Lacu a manž. Oľgu, bytom Šaľa, 
Lesná 11. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
6. Ing. Slavomír Pešty a spol. – žiadosť o prenájom pozemku na ul. L. Novomeského – 

materiál číslo D 6/2/07 
 
Predkladateľ Ing. Ladislav Gáll stiahol materiál z rokovania MsZ. 
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7. Nebytový priestor na ul. M.R. Štefánika – prenájom, resp. odkúpenie nebytového 
priestoru – materiál číslo D 7/2/07 
 

Oddelenie správy majetku mesta eviduje 4 žiadosti o prenájom a 3 žiadosti o odpredaj 
nebytového priestoru na ul. M. R. Štefánika. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosti o prenájom a o odkúpenie nebytových priestorov na ul. M. R. Štefánika, 
B. schvaľuje 
odpredaj nebytových priestorov v zmysle VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného 
odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou dražby,  
C. ukladá 
vyhlásiť dražbu na odpredaj nebytových priestorov na ul. M. R. Štefánika. 
T: máj 2007                                                                 Z: Ing. Ladislav Gáll,  prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
8. TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o prenájom kolkárne – materiál číslo D 8/2/07 
 
Dňa 12.12.2006 bol na Katastrálny úrad – Správu katastra Šaľa podaný návrh na vklad 
vlastníckeho a predkupného práva podľa § 28 a násl. zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. 
o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v znení 
neskorších predpisov a na základe Kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva medzi 
predávajúcou TJ Slovan Duslo Šaľa a kupujúcim mestom Šaľa. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Verešová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh doplniť uznesenie o bod C/ vypracovať analýzu priamej 

a nepriamej podpory športu na území  mesta s vypracovaním jednotných pravidiel 
podpory športu v meste 

 T: 4. riadne zasadnutie MsZ                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- podporil predložený návrh. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Verešovej v znení: 
C. ukladá 
vypracovať analýzu priamej a nepriamej podpory športu na území  mesta s vypracovaním 
jednotných pravidiel podpory športu v meste. 
T: 4. riadne zasadnutie MsZ                             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Mileny Verešovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom kolkárne za individuálnu cenu, 
B. schvaľuje 
1. prenájom kolkárne na ul. Hornej v Šali za cenu 5.000,- Sk/rok pre Telovýchovnú    
      jednotu  Slovan Duslo Šaľa,  
2.   cenník: 
-  pre MsÚ a  mestské organizácie navrhuje využitie 80 h/rok za poplatok 50,- Sk/h  
-  školy a CVČ 80 h/rok za poplatok 50,- Sk/h 
-  pre iné organizácie a verejnosť 100 h/rok za poplatok 600,- Sk/h, 
pričom režijné náklady a náklady na údržbu objektu bude znášať vlastník, t. j. Mesto 
Šaľa  a z príjmov  z  prevádzky  na  základe  zápočtu  medzi mestom a TJ Slovan Duslo 
Šaľa sa   bude   hradiť   údržba   elektrozar.   stavačov,  resp.   obsluha   technického   
zariadenia   a upratovanie, 
C. ukladá 
vypracovať analýzu priamej a nepriamej podpory športu na území  mesta 
s vypracovaním jednotných pravidiel podpory športu v meste. 
T: 4. riadne zasadnutie MsZ                             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
9. Roľnícke družstvo Šaľa – stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemkov pri 

ČOV – materiál číslo D 9/2/07 
 

Pozemky vo vlastníctve mesta v lokalite pri ČOV Šaľa smerom na Vlčany boli v užívaní RD 
v zmysle nájomnej zmluvy o výmere 11,2969 ha. Cena za prenájom pozemkov bola 
stanovená podľa vtedy platného zákona č. 465/91 Zb. ako 1 % z priemernej ceny 
poľnohospodárskej pôdy.  
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- nesúhlasí s navrhnutou 1 ročnou výpovednou lehotou a opýtal sa, čo znamená scelenie 

parciel, 
- myslí si, že je tu dosť pozemkov, aby mohlo byť vyhovené všetkým žiadateľom, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- pozemky po vysporiadaní a scelení budú ponúknuté na odpredaj budúcim záujemcom,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že na všetky žiadosti o predaj, alebo prenájom bolo odpovedané v zmysle, že sa 

chystá nová filozofia generálnej ponuky voľných pozemkov, 
- uviedla, že čo sa týka sceľovania pozemkov, keď budú pozemky vysporiadané a uvedené 

v katastri v registri C., bude vypracovaná ponuka pozemkov. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
stanovenie individuálnej ceny za prenájom pozemkov, 
B. schvaľuje 
individuálnu cenu za  prenájom pozemkov – poľnohospodársku pôdu, o výmere 67 119 
m2  v lokalite  pri ČOV v Šali  v sume 5 885,-Sk/rok  pre  Roľnícke  družstvo  Šaľa, so  
sídlom Hviezdoslavova  2, Šaľa, s  ročnou  výpovednou lehotou. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
10. Návrh ponúk voľných pozemkov v meste Šaľa a spôsob nakladania s nimi – materiál  
      číslo  D 10/2/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Mesto plánuje urobiť inventarizáciu všetkých pozemkov v meste podľa parcelných čísiel, 
ktorá bude východiskovým dokumentom na budúcu ponuku zhodnotenia pozemkov, či na 
prenájom, alebo na priamy predaj pre rôznu  zástavbu.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- podporil predložený materiál a opýtal sa ako sa bude postupovať v prípade, ak mesto 

odporučí určitý pozemok a mestský architekt s tým nesúhlasí, myslí si, že  mestský 
architekt je  súčasťou MsÚ a stanovisko by malo byť totožné, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- ide o to, aby sa čo najviac zhodnotil majetok mesta, 
 
Ing. Tibor Dubis 
- uviedol, že 1 ročná výpovedná lehota  v predchádzajúcom bode je veľmi dlhá, 
 
Mgr. Jozef  Belický 
- uviedol, že dĺžku výpovednej lehoty v prípade poľnohospodárskej pôdy rieši zákon, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- nesúhlasí s tým aby prípadný investor musel odkupovať pôdu napr. v predchádzajúcom 

prípade od roľníckeho družstva a táto situácia by mala byť ošetrená v zmluve, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- myslí si, že ak by prišlo k takému prípadu bude možná dohoda medzi nájomcom pôdy 

a prípadným investorom. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
novú filozofiu generálnej ponuky voľných pozemkov v majetku mesta Šaľa, 
B. ukladá 
rozdeliť pozemky v majetku mesta Šaľa na: 
1. strategické, ktoré zostanú v majetku mesta, 
2. voľné, vhodné na zastavanie v súlade s ÚP 

a/ podnikateľskými aktivitami 
b/ garážami 

3. ostatné 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
1. Návrh na zmenu stanov a zakladateľskej listiny  MET Šaľa, spol. s r.o. – materiál 

číslo  F 1/2/07 
 
Súčasné stanovy MET Šaľa spol. s.r.o. neodrážajú potreby dnešnej doby a po problémoch 
z minulého roku, ktoré boli potvrdené ÚHK bolo pristúpené k návrhu zmeny  stanov. 
V návrhu nových stanov sa posilňuje pozícia dozornej rady. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na zmenu Stanov MeT Šaľa, spol. s r.o. a Zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. 
s r.o., 
B. schvaľuje 
Stanovy MeT Šaľa, spol. s r.o. a zmenu Zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. s r.o.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
E.   PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
1. Návrh na zmenu členov dozornej rady a voľba tretieho konateľa MeT Šaľa, spol.  

s r.o. – materiál číslo E 1/2/07 
 

MUDr. Martin Alföldi predniesol nasledovný návrh členov, predsedu dozornej rady  
a tretieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, s r.o.: 
1. za členov dozornej rady navrhol Ladislava Košičára, Ing. Petra Hollého, Ing. Michala 

Lužicu,  
2. za predsedu dozornej rady navrhol  Ing. Štefana Bartošoviča, 
3. za tretieho konateľa navrhol Ing. Ladislava Gálla, prednostu MsÚ. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- upozornil na to, že podľa doteraz platných stanov vlastne dozorná rada neexistuje a 

menovanie tretieho konateľa je reakcia na požiadavku Obchodného zákonníka, kde sa 
hovorí, že v zásadných obchodných veciach by mali rozhodovať konatelia nadpolovičnou 
väčšinou a tiež pre potrebu previazanosti medzi MeT a MsÚ, 
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Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či prednosta MsÚ môže zastávať funkciu konateľa aby to nebolo v rozpore so 

zákonom o verejnej službe a upozornil na to, že prednosta MsÚ za túto funkciu nemôže 
poberať odmenu,  

- podal poslanecký návrh na doplnenie Ing. Františka Botku za člena dozornej rady a aby sa 
o každom členovi dozornej rady hlasovalo jednotlivo, 

 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že Ing. Ladislav Gáll si je vedomý, že ide funkciu bez nároku na náhradu mzdy. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- o každom kandidátovi na člena dozornej rady hlasovať jednotlivo a verejne, 
 
Prezentácia: 22 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- návrh na doplnenie  Ing. Františka Botku za člena dozornej rady  
 
Prezentácia: 22 
Za:    9 
Proti:    5 
Zdržal sa:   8 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o menovaní Ing. Štefana Bartošoviča za člena dozornej rady MeT Šaľa, spol. 
s r.o.: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Ing. Štefan Bartošovič bol zvolený za člena dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
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Hlasovanie o menovaní Ing. Michala Lužicu za člena dozornej rady MeT Šaľa, spol.  
s r.o.: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
Ing. Michal Lužica bol zvolený za člena dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 
 
Hlasovanie o menovaní Ing. Petra Hollého za člena dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o.: 
 
Prezentácia: 21 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
Ing. Peter Hollý bol zvolený za člena dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 
Hlasovanie o menovaní Gabriely Talajkovej za členku dozornej rady MeT Šaľa, spol.  
s r.o.: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   9 
 
Gabriela Talajková bola zvolená za členku dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 
Hlasovanie o menovaní Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu dozornej rady MeT Šaľa, 
spol. s r.o.: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Ing. Štefan Bartošovič bol zvolený za predsedu dozornej rady MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 
 
Hlasovanie o menovaní Ing. Ladislava Gálla za tretieho konateľa MeT Šaľa, spol. s r.o.: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Ing. Ladislav Gáll bol zvolený za 3. konateľa  MeT Šaľa, spol. s r.o. 
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2. Návrh na zmenu členov dozornej rady a konateľa MIS Šaľa, spol. s r.o. – ústna 
informácia 

Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Doterajší konateľ, Ing. Miroslav Polónyi sa vzdal svojej funkcie a miesto neho bol navrhnutý 
Ing. Jozef Mečiar, ktorý má vo svojich kompetenciách schválenú aj oblasť informačných 
technológií. MsZ je povinné poveriť primátora mesta aby na valnom zhromaždení spoločnosti 
navrhol členov dozornej rady, ďalej aby bol poverený odvolaním doterajšieho konateľa a tiež 
aby navrhol nového konateľa.  
 
Návrh členov a konateľa spoločnosti MIS Šaľa, s r.o. je: 
1. za členov dozornej rady sú navrhnutí Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Husárik, 
2. za konateľa je navrhnutý Ing. Jozef Mečiar. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- ohlásil osobný záujem k prerokovanej veci a požiadal, aby kontrola, ktorá prebieha v MIS 

Šaľa, spol. s.r.o.  bola ukončená a predložená ešte doterajším vedením MIS Šaľa, spol. s 
r.o.  a aby nový konateľ a členovia dozornej rady boli menovaní až na valnom 
zhromaždení, 

 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že ak bude odsúhlasená zmena konateľa a dozornej rady bude uskutočnená až na 

valnom zhromaždení v máji 2007 a platná bude k 01. 06. 2007, 
 
Ing. Ivan Kováč -  konateľ za druhého spoločníka firmu ITS 
-  uviedol, že v minulom roku firma vykázala zisk a spoločnosť ITS by sa rada uchádzala 

o spoluprácu pri rozvoji informačného systému mesta v súvislosti so zákonom 
o informatizácii verejnej správy, 

- požiadal aby MsZ počkalo na výsledky kontroly, ktorá prebieha a k personálnym zmenám  
pristúpilo až na základe výstupov z kontroly. 

 
 
Hlasovanie o menovaní Ing. Mariána Kántora za člena dozornej rady MIS Šaľa, spol. s 
r.o.   : 
 
Prezentácia: 22 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
Ing. Marián Kántor bol zvolený za člena dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r.o.   
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Hlasovanie o menovaní Ing. Jozefa Husárika za člena dozornej rady MIS Šaľa, spol. s 
r.o.: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
 
Ing. Jozef Husárik bol zvolený za člena dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r.o.   
 
 
Hlasovanie o menovaní Ing. Jozefa Mečiara za konateľa MIS spol. s r.o.: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
Ing. Jozef Mečiar bol zvolený za konateľa MIS Šaľa, spol. s r.o.   
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na zmenu členov dozornej rady a konateľa MIS Šaľa, spol. s r.o., 
B. poveruje  
primátora mesta, aby na rokovaní valného zhromaždenia MIS Šaľa, spol. s r.o konanom   
v máji 2007 navrhol:  
1.  odvolanie súčasného konateľa a členov dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r. o. za mesto  
     Šaľa,  
2.  menovanie  Ing. Jozefa Mečiara  na   funkciu  konateľa  MIS Šaľa,  spol. s r. o.  a    
     nových členov dozornej rady MIS Šaľa, spol. s r. o.   Ing. Jozefa  Husárika a Ing.  
     Mariána Kántora, za mesto Šaľa. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
3. Odvolanie riaditeľa OSS a vypísanie výberového konania – ústna informácia 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta predložil z dôvodu prijatia novej organizačnej štruktúry mesta a mestského 
zastupiteľstva návrh na odvolanie vedúceho OSS a vypísanie výberového konania na miesto 
vedúceho OSS.  
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Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- nesúhlasí s odvolaním riaditeľa OSS a opýtal sa, aké sú dôvody na jeho odvolanie, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že vedenie mesta sa rozhodlo odvolať všetkých vedúcich zariadení, ktorí sú 

v pôsobnosti MsÚ s tým, že bude vypísané výberové konanie na tieto miesta,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- tiež sa chcel opýtať na dôvody odvolania, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že zmena organizačnej štruktúry nie je dôvod na  odvolanie vedúceho OSS alebo 

MsP, malo by sa  to týkať len vedúcich oddelení,  
- opýtal sa, či si neplnili svoje povinnosti alebo aké konkrétne nedostatky v práci sú im 

vytknuté, 
 
Milena Verešová 
- myslí si, že to nie je prejav nedôvery a do vypísaných výberových konaní sa môžu 

prihlásiť aj odvolaní vedúci OSS a MsP a môžu dokázať svoje kvality a tiež aby do 
výberového konania sa  mali možnosť prihlásiť aj iní záujemcovia  o tieto posty, 

 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že zámerom mesta je umožniť ľuďom, ktorí majú záujem zastávať tieto posty, 

aby prezentovali svoje vízie, čo sa týka aj odvolaných vedúcich OSS a MsP, 
 

Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že nie je správne aby boli vedúci OSS a MsP najprv odvolaní, mali by najprv 

predložiť svoj program a ak by mesto s predloženým programom nebolo spokojné potom 
by sa táto situácia riešila. 
 
 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie v znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na odvolanie  riaditeľa OSS mesta Šaľa, 
B. súhlasí 
1.  s odvolaním Dr. Ľubora Gálla z funkcie riaditeľa OSS mesta Šaľa a s jeho poverením 
viesť OSS až do ukončenia výberového konania, 
2.  s vypísaním výberového konania na funkciu riaditeľa OSS mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  12  
Proti:    8 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 

 



 33

4. Odvolanie náčelníka MsP a vypísanie výberového konania – ústna informácia 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta predložil z dôvodu prijatia novej organizačnej štruktúry mesta a mestského 
zastupiteľstva návrh na odvolanie náčelníka MsP a vypísanie výberového konania na miesto 
náčelníka MsP.  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že funkcia mestského policajta je mimoriadne náročná,  
- nesúhlasí s tým, aby sa niekto, kto má možno blízko  súčasnému vedeniu vyhrážal 

náčelníkovi MsP v predstihu 2 mesiacov, že to  má aj tak spočítané, tu sa vedenie mesta 
malo svojho pracovníka zastať, 

 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že Bc. Peter Krokavec bol už v januári 2007 informovaný o zvolenom postupe 

a ubezpečil, že nejde o vyslovenie nedôvery, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ešte ráno ani jeden z odvolaných o tejto skutočnosti nevedeli, 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že pán primátor nevie ako dopadne hlasovanie a nemohol s tým dopredu 

dotknutých oboznámiť, 
- ďalej uviedol, že počas návštevy MsP zistil dobré fungovanie MsP. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na odvolanie  náčelníka mestskej polícii,  
B. súhlasí 
1.  s odvolaním kpt. Bc. Petra Krokavca z funkcie náčelníka MsP a s jeho poverením  
    viesť MsP až do ukončenia výberového konania, 
2.  s vypísaním výberového konania na funkciu náčelníka MsP v Šali. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  12  
Proti:    8 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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G. RÔZNE 
Neboli predložené žiadne materiály. 

 
 

ČASŤ III. 
 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Písomné interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Ivan Kováč 
podal interpeláciu týkajúcu sa  kanalizácie na ul. Trnoveckej v Šali -Veči: 
- opýtal sa, prečo sa v rámci odkanalizovania regiónu Šaľa a okolia neriešila aj kanalizácia 

na ul. Trnoveckej a ako bude tento problém riešený, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Milena Verešová 
- opýtala sa, aký je stav ohľadne stratených zmlúv, k čomu je na internetových stránkach 

vedená diskusia a či sú nejaké faktúry, ktoré sú vystavené na základe neexistujúcich 
zmlúv, 

  
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že MsÚ je vystavená faktúra, kde dodávateľ  fakturuje 50 000,-- Sk za vydanie 

decembrového čísla samosprávy, bolo zistené, že zmluva medzi mestom a týmto 
dodávateľom neexistuje, vydávanie novín samosprávy sprostredkovávala firma RaM, ani 
medzi touto firmou a MsÚ zmluva neexistuje  alebo sa ešte nenašla, 

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, či ešte MsÚ môže očakávať nejaké faktúry, na ktoré nie sú objednávky ani 

zmluvy, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- žiadal o poskytnutie fotokópií zmlúv s advokátskou kanceláriou Bizoň&Partners, 

fotokópiu objednávky na právnu analýzu, fotokópiu faktúr, ktoré boli vyplatené tejto 
advokátskej kancelárii,   

 
- opravil, že žiada nie vyplatené, ale vystavené faktúry, 
 
MUDr. Martin Alföldi  
- bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne, 
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- všetky informácie, ktoré požaduje Mgr. Varsányi už žiadal Mgr. Jozef Belický na základe 
zákona č. 211/2000, 

- informácie, ktoré na základe tohto zákona boli poskytnuté Mgr. Jozefovi Belickému budú 
poskytnuté aj Mgr. Jozefovi Varsányimu a budú zverejnené na internete, 

 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- tlmočil požiadavku obyvateľov Štúrovej ulice, ktorí požadujú namontovať spomaľovače 

na cestu, 
- informoval  o doteraz zistených skutočnostiach   o príjme dane za psov v meste, 
- vyslovil svoju nespokojnosť so zložením komisií a myslí si, že členovia neboli volení 

korektne ale boli vybratí podľa príslušnosti v politickej strane, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že o členoch komisií MsZ rozhodujú poslanci MsZ a nie primátor mesta, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že najviac členov v komisiách je zo strany SMER, 
 
 
Ing. Michal Lužica 
- myslí si, že členovia boli korektne zvolení poslancami MsZ,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že mu nebolo odpovedané na interpeláciu, kedy bude vyasfaltované ihrisko pre 

netradičné športy pod mostom, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- bude vypracovaná písomná odpoveď v stanovenom termíne. 
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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 2. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ladislav Košičár 
 
Ing. Jozef Husárik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUDr. Martin Alföldi, v. r.  Ing. Ladislav Gáll, v. r. 
                              primátor mesta               prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková, v. r. 
Elena Hlavatá, v. r. 
Šaľa 11. apríla 2007  
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Príloha k zápisnici MsZ 
 
Pripomienky Mgr. Jozefa Belického k návrhu organizačnej štruktúry mesta 
a mestského zastupiteľstva 
 
 
V niektorých ustanoveniach dochádza k rozporu zo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a niektoré ustanovenia sú zložené nie celkom zrozumiteľne. Upozornil na to, že 
návrh organizačnej štruktúry  postráda dôvodovú správu,  kvantifikáciu efektov, to znamená, 
čo je výsledkom tejto organizačnej štruktúry, v  minulej organizačnej štruktúre bol v každom 
okienku uvedený počet ľudí, ktorí tam budú pracovať a tak je absolútne zrozumiteľné, nie je 
možné posúdiť či tých 20 ľudí sa usporí na manuálnych činnostiach, administratívnych 
činnostiach, alebo v správnych činnostiach. Po ďalšie tento materiál postráda stanovisko 
právnika.   
V § 1 odst. 2  ani jednu z vymenovaných kategórií primátor ani zástupca primátora , napriek 
tomu v tomto materiály sú ich kompetencie, oprávnenia a organizačné náležitosti ich 
pracovného zaradenia špecifikované. 
V § 4  nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, že primátor priamo riadi náčelníka 
mestskej polície ani zákon o obecnom zriadení 369 z roku 1990 ani 564/1991 o obecnej 
polícii takúto kompetenciu primátorovi nestanovuje. Je faktom, že náčelník mestskej polície 
zodpovedá primátorovi mesta, ale nie je pravdou, že primátor ho riadi. On sa riadi 
ustanoveniami zákona, ktorý ako jediný okrem zákona o obecnom zriadení špecifikuje 
pôsobnosť niektorého z útvarov, alebo orgánov obce. 
V odst. c/ kde primátor rozhoduje o zmenách organizačného usporiadania v pôsobnosti 
mestského úradu, toto jednoducho je vylúčené, pretože zákon túto kompetenciu v § 11 zákona 
o obecnom zriadení  jednoznačne zveruje MsZ. Medzi základné úlohy MsZ podľa tohto 
paragrafu  patrí určovať organizáciu obecného úradu. To znamená, že toto nemôže byť 
nahradené kompetenciou primátora.  
V odst. g/  vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ - toto je v súlade so zákonom o obecnom 
zriadení, ale náčelníka MsP nie. Nemenuje a neodvoláva ho primátor, ale v súlade so 
zákonom 564/1991 ho vymenúva a odvoláva MsZ. Primátor len vykoná akt, rovnako ako je 
tomu uvedené potom v ďalšom ustanovení, kde riaditeľov ostatných rozpočtových 
a príspevkových organizácií po schválení v MsZ. Prečo v tom istom odstavci  je, že primátor 
vymenúva riaditeľov škôl a školských zariadení, keď v § 11 zákona o obecnom zriadení odst. 
4 písmeno l/ je uvedené, že výhradnou kompetenciou MsZ je  zriaďovať, zrušovať, 
kontrolovať rozpočtové a príspevkové  organizácie a na návrh starostu vymenúvať 
a odvolávať ich vedúcich. To znamená. že takisto riaditeľov škôl menuje a odvoláva MsZ ako 
aj náčelníka MsP. 
V § 6 prednosta – je v odst. 1 uvedené prednosta MsÚ  je zamestnancom mesta, za svoju 
činnosť zodpovedá primátorovi mesta, ale v tom istom  paragrafe  odst. 4 ods. m/ je napísané 
zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Je tam to isté napísané dvakrát.  
V odst. 3 v dobe neprítomnosti primátora  a zástupcu primátora je prednosta oprávnený 
vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia 
primátorom, alebo zástupcom mesta. Toto nie je možné, pretože v súlade so správnym 
poriadkom a na základe splnomocnenia nemožno vydať ďalšie splnomocnenie a na základe 
poverenia nemožno vydať ďalšie poverenia. Ak primátor mesta počas svojej neprítomnosti 
chce poveriť k niektorým úkonom, ku ktorým ho viaže zákon ako oprávneného, musí poveriť 
zástupcu a nie je možné, aby zástupca na základe tohto poverenia poveril ďalšieho 
pracovníka. Nech to je už ktokoľvek. Čiže buď to urobí primátor priamo, aj v prípade 
zástupcu, aj v prípade prednostu,  tu existuje právne stanovisko JUDr. Kelemena,  ktoré sa 
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vzťahuje presne k poverovaniu osôb kompetenciami, ktoré sa vzťahujú k štatutárovi mesta 
a je tam rozsah všetkých činností, ktoré môže primátor preniesť na niekoho, ale môže tak 
učiniť len priamo. 
V § 12 je uvedené právnické osoby a útvary v pôsobnosti mesta, do zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta patria medzi inými je tu uvedené MIS spol. sr.o. Šaľa, každopádne 
spoločnosť MIS vznikla spoločenskou zmluvou a nie zriaďovacou listinou, pretože okrem 
mesta má ešte aj ďalšieho spoločníka, čiže spoločnosť MIS nepatrí do zriaďovacej pôsobnosti 
mesta do tej patrí len náš podiel  v tejto spoločnosti.  
Potom sú tu vymenované v § 12 c/  ako ostatné ÚHK , MsP, MsÚ zrejme ako samostatné 
organizačné, nie právne jednotky, pretože je to tu tak zaužívané historicky a jednoducho vždy 
to tak bolo.  Prečo v § 17 rozsah kontrolnej činnosti je uvedené, že kontrolnej činnosti 
podlieha MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické organizácie, v ktorých má 
mesto majetkovú účasť a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, 
alebo návratné finančné prostriedky, nie je tu uvedená MsP,  pretože aj na ňu sa vzťahuje 
kontrolná činnosť a keď je uvedená ako samostatný útvar v § 12 tak potom mala byť v tomto 
paragrafe uvedená samostatne. Keďže toto je organizačný poriadok mestského zastupiteľstva 
aj mestského úradu, kto kontroluje útvar hlavného kontrolóra, ak existuje tu osobitne zriadený 
útvar a tým je ÚHK je predpoklad, že s niečím hospodária a niečo vykonáva a niekto by nad 
tým mal mať tiež kontrolnú právomoc. Je nemysliteľné, aby vykonával kontrolnú právomoc 
sám nad sebou. V organizačnej štruktúre by malo byť uvedené kto  kontroluje ÚHK.  
V § 18 odst. 3 je uvedené, že samostatný odborný referent  referátu krízového menežmentu , 
zodpovedá za plnenie úloh referátu primátorovi  a plní úlohy uvedené v § 10. V § 10 sú potom 
uvedené úlohy, vzťahy medzi odbormi MsÚ, predpokladám, že nie toto mal na mysli autor 
a asi nemá samostatný odborný referent krízového menežmetu riadiť  vzťahy medzi odbormi 
MsÚ, lebo táto kompetencia prináleží prednostovi, ale sa to malo asi vzťahovať k § 18 a je 
možné to považovať len za chybu v písaní.  
V § 21 útvar primátora –je uvedené, že vykonáva okrem iného  v odst. 2 agendu súvisiacu 
s udeľovaním čestného občianstva mesta, mestských cien a vyznamenaní by malo byť 
uvedené cien mesta, lebo mestské ceny a ceny mesta nemusí byť vždy to isté. V odst. f/ je 
uvedené, že vykonáva priebežnú kontrolu v zmysle zákona 502/2001, už zákon 502/2001 
takúto povinnosť ukladá úplne každému, ale v tomto organizačnom poriadku je to uvedené 
len pri jednom útvare. Buď nech je to uvedené pri všetkých, alebo nakoľko tento zákon platí 
všeobecne nemusí to tam byť napísané.  
V § 23 pôsobnosť referátu pre rozvojovú stratégiu...  je v odst. 2 písmeno j/ dvakrát uvedené 
RLA, zrejme tam bolo myslené niečo iné. 
V § 29 referát právny a verejné obstarávanie by mal byť nazvaný právny a pre verejné 
obstarávanie. Odst. a/ číslovanie tu nie je napriek tomu, že paragraf predtým je číslovaný, je  
prvýkrát uvedené vykonáva pracovno – právnu agendu a o tri strany ďalej  v referáte 
personálnom ... v odst. 1 písmeno i/ vykonáva a vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno – 
právnej záležitosti zamestnancov  mesta, znamenajú tieto dva paragrafy to isté. 
V § 31 referát ekonomiky združuje teraz aj činnosti, ktoré predtým patrili referátu 
podnikateľských činností, ale vypadli tu niektoré činnosti, ktoré teraz podľa tejto organizačnej 
štruktúry ako občan, ktorý sa chce zorientovať na úrade  jednoducho nie sú uvedené a to sú  
minimálne udelenie súhlasu na zmenu prevádzkovej doby, súhlasné jednorázové predĺženie 
prevádzkovej doby tak ako to dnes bolo odsúhlasené, súhlas pre neštátne zdravotnícke 
zariadenia aj s ordinačnými hodinami, niekto to vydávať musí a keďže  referát ekonomiky 
prevzal tieto činnosti, malo by to spadať pod tento referát.. Ďalej v náplni činnosti chýba 
vydávanie rozhodnutí na prevádzkovanie stávkových  hier, individuálna licencia na výherné 
prístroje, rozhodnutie na výherné a nevýherné automaty, na prevádzkovanie hazardných hier, 
koncepčná a koordinačná činnosť pri spracovaní VZN, marketing.  
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V § 39 referát územného rozvoja a výstavby za nie najšťastnejšiu konštrukciu považujem to, 
že v odbore technických činností sa združujú činnosti, rozhodovacie teda správne, 
s činnosťami výkonnými, to znamená, že môže dôjsť k situácii, že zamestnanec toho istého  
odboru požiada o vydanie rozhodnutia a iný zamestnanec toho istého odboru mu toto 
rozhodnutie vydá. V zásade sme sa tomu bránili už aj v minulosti  aby sa rozhodovacie 
a výkonné činnosti združovali pod jedného výkonného pracovníka, samozrejme s výnimkou 
primátora, kde sa aj tak všetky tieto činnosti stretnú, ale organizačne by mohli byť oddelené. 
Chýba tu číslovanie odstavca. 
Pod písmenom a/ je uvedený zákon 263/1999, ktorý už je neplatný a je nahradený novým 
zákonom o verejnom obstarávaní. 
V tomto materiáli chýbajú všetky činnosti ohľadom preneseného výkonu štátnej správy 
v oblasti rozvoja bývania,  agenda ŠFRB,  kto ju vykonáva, doteraz to bolo súčasťou 
oddelenia investičných činností a malo to byť začlenené do odboru technických činností. 
Absentujú tu činnosti projektového menežmentu v štádiu po podpise zmluvy a na získanie 
finančných projektov, týka sa  to všetkých projektov na základe, ktorých boli získané financie 
pre výstavbu. alebo rekonštrukciu, pretože po podpise takejto zmluvy nasleduje fáza 
monitorovania, vyúčtovanie, dokladanie rôznych dokladov k žiadosti odborných stanovísk, 
toto niekto musí robiť.  
Nie je tu uvedené  zaradenie mestského architekta, ktorý vydáva rozhodnutia aj informácie 
v súlade nejakých investičných zámerov s územným plánom mesta a niekde musí byť 
zaradený, asi na odbore technických činností, aj ako externista musí byť organizačne niekde 
začlenený, pretože všetky žiadosti, ktoré sem chodia niekde musia byť združované. 
Organizačná štruktúra by mala byť výsledkom nejakej analýzy a preto v súlade s rokovacím 
poriadkom odporúčam pánovi prednostovi stiahnuť tento materiál z rokovania a dávam 
poslanecký návrh, aby bola ako dočasný poradný orgán primátora komisia pre optimalizáciu 
organizačnej štruktúry.    
 
 
 
 


