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   ZÁPISNICA 
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

7. júna 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 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. 2/2007, bod V, účinného od 29. marca 2007. 
 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 17, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
 
Ospravedlnený:  Ing. Miroslav Polónyi  
 
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  doplniť ako bod 6 Informatívna správa 

o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta Šaľa s vypracovaním 
jednotlivých pravidiel podpory športu v meste - materiál číslo A 4/4/07 

     
- z bodu E. Personálne záležitosti sa vypúšťa bod 1. Voľba člena – poslanca do komisie    
      sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie  
 
- do bodu E. Personálne záležitosti doplniť ako bod 2  Voľba  riaditeľa OSS spolu 

s vystúpením RNDr. Ivety Belovičovej a RSDr. Ľubora Gálla  
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu 6. Informatívna správa o analýze priamej a nepriamej 
podpory športu na území mesta Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory 
športu v meste - materiál číslo A 4/4/07 do bodu A. Informačné materiály a správy   
 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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Bod A 6.  Informatívna správa o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území 
mesta Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste - materiál 
číslo A 4/4/07 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o vypustení bodu 1. Voľba člena – poslanca do komisie   sociálnej, pre mládež, 
šport a neziskové organizácie z bodu E. Personálne záležitosti  
 
Prezentácia: 16 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Bod 1. Voľba člena – poslanca do komisie   sociálnej, pre mládež, šport a neziskové 
organizácie bol vypustený z rokovania. 
 
 
Ing. Helena Psotová  
- opýtala sa, z akého dôvodu je prezentácia dvoch kandidátov, keď prebehlo výberové 

konanie,  
- malo by prebehnúť len vymenovanie riaditeľa OSS a navrhnutý by mal byť kandidát, 

ktorý bol víťazom výberového konania,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa zákona č. 369 o obecnom zriadení štatutár dáva návrh na menovanie, 

v tomto prípade sú predložené dva návrhy a na základe predložených projektov obidvoch 
kandidátov poslanci rozhodnú o kandidátovi, ktorý bude menovaný za riaditeľa OSS, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že na základe výberového konania má byť vybratý jeden kandidát, ak žiadny 

z kandidátov, ktorí boli do výberového konania prihlásení, nesplnil podmienky 
výberového konania, toto malo byť zrušené a malo byť vypísané nové výberové konanie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že toto výberové konanie nebolo klasické výberové konanie a výberovej komisii 

nevplýva povinnosť vybrať víťaza výberového konania, 
- uviedol, že zápisnica z komisie nie je podpísaná, preto dáva poslancom možnosť, aby 

vybrali riaditeľa medzi dvoma kandidátmi, 
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že ide o štandardné výberové konanie a nesúhlasí s prezentáciou kandidátov, 

 
Ing. Margita Zeiselová 
- uviedla, že hoci bolo výberové konanie zverejnené v tlači, nespravovalo sa zákonom  
       č. 352/2004, keďže ide o výberové konanie, ktoré si vypísal primátor mesta, nie je    
       viazaný výsledkami tohto výberového konania a môže si určiť poradie kandidátov,        
       menovaná komisia je len poradným orgánom primátora,  
- uviedla, že primátor sa rozhodol predložiť alternatívu výberu riaditeľa OSS,  
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Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že v takomto prípade mali predložiť MsZ svoje projekty všetci prihlásení 

kandidáti,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že ak riadiaci pracovník mesta poberá príplatok za riadenie, podľa zákona 

o verejnom záujme by mal výber tohto pracovníka podliehať výberovému konaniu, 
 
Ing. Margita Zeiselová 
- uviedla, že podľa § 1 citovaného zákona áno, ale podľa § 5 nie, pretože tu sa zakladá 

pracovný pomer na základe vymenovania, alebo voľby, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa,  na základe čoho boli vybratí práve títo dvaja kandidáti a prečo na MsZ 

neprezentujú svoje projekty všetci uchádzači, ktorí boli prihlásení do výberového 
konania, 

 
Ing. Margita Zeiselová 
- uviedla, že je to na základe rozhodnutia primátora, v ktorého právomoci je vybratie 

kandidátov,  a ktorý podľa zákona č. 369 predkladá dva návrhy, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, aký bol výsledok hlasovania komisie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bola vymenovaná sedemčlenná komisia, z toho 4 členovia  zápisnicu 

z výberového konania nepodpísali, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že bol členom výberovej komisie a popísal priebeh výberového konania, 

 
 
Hlasovanie o zaradení bodu 2.  Voľba  riaditeľa OSS spolu s vystúpením RNDr. Ivety 
Belovičovej a RSDr. Ľubora Gálla do bodu E. Personálne záležitosti 
 
Prezentácia: 21 
Za:  16  
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
 
bod 2.  Voľba  riaditeľa OSS spolu s vystúpením RNDr. Ivety Belovičovej a RSDr. 
Ľubora Gálla bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
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Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 21 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
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 stave kriminality za obdobie roka 2006 - materiál číslo A 1/4/07 
      predkladá mjr. Mgr. René Istenes, riaditeľ OO PZ Šaľa 
2. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 2/4/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Informácia  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 3/4/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4. Informácia o výsledkoch výberových konaní – ústna informácia  

predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
5. Informácia o outsourcingu – ústna informácia 

predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
6. Informatívna správa o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta Šaľa 

s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste - materiál číslo A 4/4/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa -  materiál číslo B 1/4/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – novelizované znenie – materiál číslo 
B 2/4/07 

      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Návrh VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej 

zóny Šaľa – aktualizované znenie – materiál číslo B 3/4/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
C. Hospodárenie mesta 
 
1.  Návrh na rozdelenie zisku MeT Šaľa, spol. s r. o za rok 2006 – materiál číslo C1/4/07 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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D. Majetkové záležitosti  
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
1. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – odpredaj nebytových  
      priestorov na ul. M. R. Štefánika – materiál číslo D 1/4/07  
2. Mikuláš Kovács, Jazerná 26, Šaľa- žiadosť o odpustenie penále – materiál číslo D 2/4/07 

 
E. Personálne záležitosti 
 
1. Voľba  riaditeľa OSS 
      predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  
 
F. Právne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
  
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
1. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010 – materiál 

číslo H 1/4/07 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

2.   Založenie komunitnej nadácie – zámer – materiál číslo H 2/4/07  
      predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Primátor mesta navrhol, aby voľba riaditeľa OSS prebehla tajným hlasovaním. 
 
Hlasovanie o tajnom hlasovaní pri voľbe riaditeľa OSS: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Voľba riaditeľa OSS bude tajným hlasovaním. 
 
Voľba volebnej komisie 
 
Primátor Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
 
predseda:      Ing. Marián Kántor 
členovia:        Ladislav Košičár, Milena Verešová 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  17 
Proti:    0  
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda:  Ing. Michal Lužica 
členovia : Ing. Helena Psotová, Ing. László Gyurovszky 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  19 
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 Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
Ing. Tibor Mikula 
Mgr. Jozef Varsányi 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia:   22  
Za:   20 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Primátor Martin Alföldi požiadal MUDr. Igora Bečára a Jána Kmeťa,  overovateľov 
zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 3. mája 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 4. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá.  
 

 
ČASŤ II. 

 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
 
1. Informácia o stave kriminality za obdobie roka 2006 - materiál číslo A 1/4/07 
Predložil mjr. Mgr. René Istenes, riaditeľ OO PZ Šaľa 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o stave kriminality za obdobie roka 2006 v meste Šaľa,  
B. berie na vedomie 
informáciu o stave kriminality za obdobie roka 2006 v meste Šaľa.  
 
 
2. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 2/4/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o plnení uznesení MsZ,  
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
 
3. Informácia  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 3/4/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Hlavná kontrolórka predniesla výsledky z kontroly výdavkov súvisiacich s vydávaním 
Mesačníka samosprávy mesta Šaľa v roku 2006. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- mal otázku na predsedu dozornej rady MeT, či sa dozorná rada zaoberala značnou 

čiastkou finančných prostriedkov vynaložených na inzerciu a konateľa MeT,  aký prínos 
pre firmu mala táto inzercia,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že táto činnosť patrila medzi  aktivity bývalého vedenia, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že v správe z kontroly sú zahrnuté kontrolné zistenia, ktoré s danou kontrolou 

nesúvisia a tiež, že Mgr. Júliusovi Morávekovi bola úhrada poplatkov za telefón 
vyplatená oprávnene,  

- uviedol, že mu nie je známe, kde sa nachádza zmluva medzi vydavateľom novín 
a mestom, 

 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, na základe čoho vydávalo a vyplatilo mesto vytlačenie novín, keď žiadna 

zmluva ani objednávka  neexistuje, ako budú evidované tieto výdaje v účtovníctve, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že zmluva musela byť podpísaná, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že za december 2006 bola mestu vystavená faktúra na 50 000,-- Sk, vyplatenie 

čiastky 3 000,-- Sk pre Mgr. Moráveka bolo v rozpore so smernicou o užívaní služobných 
telefónov, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že nie je možné aby bola vystavená faktúra bez objednávky, 
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Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že faktúra nemôže byť vyplatená pokiaľ nemá všetky náležitosti, 
- uviedla, že kontrola zahŕňa všetky skutočnosti, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú 

vydávania mesačníka a ÚHK nezistil existenciu predmetnej zmluvy, 
 
Ing. Michal Lužica 
- vyjadril spokojnosť s vypracovaním správy z kontroly. 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu  z kontroly výdavkov súvisiacich s vydávaním mesačníka samosprávy mesta Šaľa 
v roku 2006, 
B. berie na vedomie 
výsledky z vykonanej kontroly.  
 
 
4. Informácia o výsledkoch výberových konaní – ústna informácia  
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta oboznámil prítomných s nasledovnými výsledkami výberových konaní: 
Dňa 24. apríla 2007 bol na základe záverov výberovej komisie s odporúčaním na menovanie 
do funkcie prednostu MsÚ menovaný Ing. Ladislav Gáll.  
Dňa 21. mája 2007 na základe záverov výberovej komisie s odporúčaním na menovanie boli 
menovaní do funkcie: 
vedúcej odboru hospodárenia a správy Ing. Daša Danadová  
vedúcej odboru technických činností Ing. Ingrid Čermáková 
vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry PhDr. Rudolf Kuklovský, ktorý do 
funkcie nastúpi 1.7.2007 
vedúcej referátu pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy Ing. Jana Nitrayová. 
 
Na post vedúceho odboru  organizačno-právneho bude vypísané nové výberové konanie 
z dôvodu, že výberová komisia neodporučila prihláseného uchádzača. 
 
Výberové konanie na post náčelníka MsP nie je ešte uzavreté. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- odporučil vopred určiť kritéria a podmienky výberového konania. 

 
 
5. Informácia o outsourcingu – ústna informácia 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že dňa 18. 5. 2007 prebehlo 3. pojednávanie, na ktorom rozsudkom 
samosudcu Karafu bola Zmluva vyhlásená za neplatnú. Toto rozhodnutie ešte nenadobudlo 
právoplatnosť. Firma Brantner odstupuje od Zmluvy o outsourcingu.  
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Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- požiadal o informáciu ohľadne súdneho sporu s Ing. Tiborom Baranom, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že žaloba proti Ing. Tiborovi Baranovi bola stiahnutá. 

 
 
6. Informatívna správa o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta 

Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste - materiál číslo 
A 4/4/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Na 2. riadnom rokovaní MsZ, konanom dňa 29.3.2007 z prerokovaného materiálu TJ Slovan 
Duslo Šaľa – žiadosť o prenájom kolkárne vyplynula úloha vypracovať analýzu priamej 
a nepriamej podpory športu na území mesta Šaľa, s vypracovaním jednotlivých pravidiel 
podpory športu v meste k termínu 4. riadneho rokovania MsZ, ktorej cieľom je zmapovanie 
skutočného stavu športu v meste Šaľa. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že materiál bol prerokovaný v komisii sociálnej, pre mládež, šport a neziskové 

organizácie a navrhol hľadať formy získania finančných prostriedkov na podporu športu, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- vyjadril spokojnosť s vypracovaním materiálu a tiež vyjadril svoj súhlas s podporou 

športu hlavne u mladej generácie,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- upozornil na to, že ak chceme podporovať rozvoj športu, nejde len o podporu športu, 

v ktorom sú dosahované dobré výsledky, ale všetkých športových aktivít, 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že v zmysle zákona o telesnej kultúre má mesto povinnosť podporovať telesnú 

kultúru a šport a navrhla vypracovať koncepciu až koncom roka, kedy sa mení 
pasportizácia telesnej kultúry,  

- navrhla, aby bol vypracovaný dodatok k VZN č. 17/2001 a bol zriadený grantový systém 
podpory športu v meste Šaľa. 

 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení so zapracovaním poslaneckého 
návrhu Ing. Heleny Psotovej: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali: 
A. prerokovalo 
informatívnu správu o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta 
Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste, 
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B. berie na vedomie  
informatívnu správu o analýze priamej a nepriamej podpory športu na území mesta 
Šaľa s vypracovaním jednotlivých pravidiel podpory športu v meste, 
C. ukladá 
vypracovať samostatný grantový systém podpory športu pre projekty menšieho rozsahu 
v meste  a  spracovať ho vo  forme dodatku k VZN č. 17/2001 o kritériách poskytovania 
dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom. 
Z: prednosta MsÚ                             T: 6. riadne zasadnutie MsZ 
 
Prezentácia: 22 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa -  materiál číslo B 1/4/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Hodnotová mapa (zaužívaný názov cenová mapa, vychádzajúca z vyhlášky MF SR č. 465/91 
Zb.) je dôležitým územno – plánovacím podkladom, ktorý dáva prehľad a podnet pre 
rozvojové zámery mesta, pre ich finančné a kapitálové vyjadrenie, pre cieľavedomú mestskú 
politiku, pre overenie dôsledkov rozhodnutí, ktoré majú dopad na efekty pri organizácii 
územia,  alebo vyjadrenie strát pri nevhodnej organizácii rozvoja funkčného využitia mesta. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh zvýšiť hodnotu pozemkov v extraviláne v intervale  
      100 - 200,-- Sk/m² 
 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že o predloženom poslaneckom návrhu nie je možné hlasovať z dôvodu, že p. 

Dubis neurčil, ktorej konkrétnej parcely sa jeho návrh týka, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v hodnotovej mape  je extravilán zaradený samostatne, 

 
 Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že by sa nemali stanoviť hranice ceny, pretože mesto by sa malo riadiť trhovými 

cenami, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že hodnotová mapa má napomôcť poslancom pri určovaní ceny, o cene však 

rozhoduje MsZ, 
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MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či sa MsZ nemusí riadiť stanovenými cenami, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že o nakladaní s majetkom mesta rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. 

 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Tibora Dubisa v znení: 
- zvýšiť hodnotu pozemkov v extraviláne v intervale 100 - 200,-- Sk/m² 
 
Prezentácia: 20 
Za:  12 
Proti:    4 
Zdržal sa:   4 
 
Poslanecký návrh Tibora Dubisa bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh hodnotovej mapy pozemkov na území mesta Šaľa, 
B. ruší 
uznesenie č. 21/93 – MsZ, 
C. schvaľuje 
hodnotovú mapu pozemkov na území mesta Šaľa v doplnenom znení (zvýšenie cenového 
rozpätia  v extraviláne  na 100 – 200 Sk/m2). 
 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Návrh dodatku č. 1 k novelizovanému zneniu VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného 

odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - materiál číslo 
B 2/4/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

Dôvodom na vypracovanie dodatku č. 1 k novelizovanému zneniu VZN č. 9/2000 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta  účinného od 
28.5.2005 bolo hlavne to, že VZN vo svojich ustanoveniach striktne vymedzuje formy 
priameho predaja. Takto formulované ustanovenie „zväzuje poslancom ruky“ a obmedzuje 
ich právomoc v rozhodovaní tým, že nie je bližšie definovaný pojem čo je záujem mesta 
a taktiež, že je limitovaná max. výmera do 500 m². Vzhľadom na aktualizáciu hodnotovej 
(cenovej) mapy, z ktorej sa vychádza pri stanovovaní navrhovanej hodnoty (ceny) pozemku 
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a tým aj zrušení prepočtových koeficientov, je potrebné v tomto smere upraviť § 2 
jestvujúceho VZN . 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- navrhla do dodatku k VZN č. 9/2000 zapracovať pripomienky právnika, 
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že stanovisko právnika je, že novela je v súlade so všeobecnými záväznými 

predpismi a je ju možné prijať v navrhovanom nezmenenom znení, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že prijatie takéhoto VZN by nemalo retroaktívne postihnúť tých, ktorí majú už 

zmluvy podpísané, 
- navrhol presunúť bod č. 6 ako bod č. 7 a ako bod č. 6 uviesť, že dodatok sa netýka zmlúv 

o prevode vlastníctva, ktoré sú uzavreté a neboli ešte zrealizované a tiež nájomných 
zmlúv, ktoré boli určené na podnikateľské aktivity, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou 
tohto dodatku,  

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že vždy o nakladaní s majetkom mesta rozhoduje  MsZ, 
- uviedol, že ak je v zmluve zakotvená cena určite sa po prijatí dodatku meniť nebude 

a retroaktivita nie je možná, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- uviedol, že je zásadne proti poslaneckému návrhu Mgr. Belického, 
 
Ing. Marián Kántor 
- myslí si, že ak je v zmluve cena daná túto cenu MsZ nebude meniť, ale v prípade, že je 

uzatvorená zmluva bez určenia ceny bude MsZ rozhodovať o cene, za ktorú bude 
pozemok predaný alebo prenajatý, 

 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že si osvojila návrhy JUDr. Kelemena a žiada hlasovať o každej jeho 

pripomienke zvlášť. 
 
Hlasovanie o pripomienkach JUDr. Ladislava Kelemena v znení: 
1. v § 1 ods. 2 písm. a/ v treťom odseku navrhuje upraviť tretiu odrážku pod písmenom a/ 

nasledovne: 
      „ide o prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov osobám, ktorým je mesto povinné 
      byt alebo nebytový priestor predať podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov           
      a nebytových priestorov“,   
 
Prezentácia: 21 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
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2. v § 1 ods. 2 písm. b/ doplniť o text „...pokiaľ MsZ nerozhodne, že nehnuteľnosť bude 
predaná kupujúcemu, ktorý navrhne najvyššiu cenu. Výzva na predkladanie ponúk sa 
zverejní obvyklým spôsobom na vývesnej tabuli a na webovej stránke mesta minimálne 
po dobu 15 dní.“ 

 
Prezentácia: 21 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 
 
3. navrhuje § 2 ods. 2 doplniť o bod c/: „pri priamom predaji bytov a nebytových priestorov 

osobám, ktorým je mesto povinné byt alebo nebytový priestor predať podľa zákona č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa § 17 a nasl. tohto 
zákona.“ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý v bode 1., 2., 3. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- navrhol presunúť bod č. 6 ako bod č. 7 ako bod č. 6 uviesť, že dodatok k VZN č. 9/2000 

sa netýka zmlúv, ktoré  boli uzavreté pred účinnosťou tohto dodatku. 
 
Prezentácia: 21 
Za:    8 
Proti:    9 
Zdržal sa:   4 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh dodatku č. 1 k novelizovanému zneniu VZN č. 9/2000 , 
B. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k novelizovanému zneniu VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného 
prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta s doplnením schváleného 
poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej. 
 
Prezentácia: 23 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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3. Návrh VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej 
zóny Šaľa – aktualizované znenie – materiál číslo B 3/4/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

Záväzná časť územného plánu centrálnej mestskej zóny je rozčlenená na tri základné kapitoly, 
ktoré tvoria súhrnné záväzné regulatívy územného rozvoja CMZ Šaľa: 
- kniha regulatívov pre jednotlivé urbanistické bloky CMZ, 
- vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby a vykonanie asanácie, 
- zoznam verejnoprospešných stavieb.  
Návrh aktualizovaného znenia VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Šaľa sa dotýka čiastočne knihy regulatívov pre jednotlivé 
urbanistické celky.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- navrhol, aby bol zmenený názov na dodatok k VZN, nie novelizované znenie, nakoľko 

VZN sa nenovelizuje, ale vypracováva sa dodatok k pôvodnému VZN. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh dodatku č. 1  k VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Šaľa,  
B. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Šaľa. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na rozdelenie zisku MeT Šaľa, spol. s r. o.  za rok 2006 – materiál číslo C 1/4/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla zmenu uznesenia v bode B., nakoľko primátor je valné zhromaždenie MeT Šaľa, 

spol. s r. o., nemalo by MsZ odporúčať primátorovi, ale primátor by mal len informovať 
MsZ o svojom rozhodnutí, 

 
Ing. Karol Mikloš 
- uviedol, že na základe stanov spoločnosti je 6 bodov, ktoré musí schváliť aj MsZ a toto je 

jeden z nich. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na rozdelenie zisku MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2006, 
B. súhlasí 
v zmysle stanov spoločnosti so schválením zúčtovania zisku MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 
2006 v hodnote 58 tis. Sk a nerozdeleného zisku z minulých rokov v hodnote 1 587 tis. Sk 
do rezervného fondu. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
  
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
1. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – odpredaj nebytových  
      priestorov na ul. M. R. Štefánika – materiál číslo D 1/4/07  
 
Uznesením MsZ č. 2/2007 – X./5 z 2. riadneho rokovania MsZ bolo dané vypracovať 
podmienky na dražbu na odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R. Štefánika. Prednosta 
MsÚ na rokovaní 3. MsZ informoval o potrebe zmeny formy odpredaja z dražby na verejnú 
obchodnú súťaž.   
  
V súlade s § 6 VZN bolo navrhnuté pre VOS nasledovné zloženie súťažnej komisie: 
Poslanci: Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. František Botka, Ing. Helena Psotová,  
Zamestnanci MsÚ: Ing. Božena Tóthová, Miloslava Bartíková,  
Odborníci z komisií MsZ: Zoltán Káras, Ing. Tibor Lovecký. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – odpredaj nebytových  
priestorov na ul. M. R. Štefánika, 
B. schvaľuje 
1. zrušenie uznesenia č. 2/2007 – X./5, 
2. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nebytových priestorov na ul. M. 

R. Štefánika podľa predloženého návrhu, s určením váhovosti celkovej ceny za 
kupovanú nehnuteľnosť a investičného zámeru v pomere 90 % ku 10%, 

3. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch,  
4. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Mikuláš Kovács, Jazerná 26, Šaľa- žiadosť o odpustenie penále – materiál číslo  
      D 2/4/07 

 
Mestský úrad eviduje dňom 4.4.2007 žiadosť Mikuláša Kovácsa, bytom Jazerná 26 
o odpustenie penále za dlh na nájomnom. Dlh vznikol v rokoch 1999-2000, keď bol vo väzbe. 
V byte bývali jeho deti zverené do výchovy jeho sestry (manželka mu zomrela), ktorá nemala 
finančné prostriedky na nájomné. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla odpustenie penále v plnej výške. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odpustenie penále, 
B.  schvaľuje 
odpustenie penále vo výške 100 % zo zostatkovej sumy. 
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Prezentácia: 22 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
E.   PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
 
1. Voľba  riaditeľa OSS 
 
V zmysle § 11,  bod l/ Zákona o obecnom zriadení MsZ na návrh primátora vymenúva 
riaditeľa príspevkovej organizácie mesta. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či podmienkou predloženia návrhu na riaditeľa OSS primátorom je výberové 

konanie alebo je možné, aby  primátor vybral kandidáta na riaditeľa OSS, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že menovaniu riaditeľa OSS nemusí predchádzať výberové konanie, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že RNDr. Belovičová nesplnila podmienky zadané pre výberové konanie, 
 
Milena Verešová 
- uviedla, že komisia sa dohodla, že RNDr. Belovičová bude zaradená do výberového 

konania, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ak sú v zmysle zákona uvedené podmienky výberového konania, tieto musia 

byť dodržané, pretože týmto boli diskriminovaní tí záujemcovia, ktorí nemali päťročnú 
prax v riadení a na základe vopred stanovených podmienok sa do výberového konania 
neprihlásili, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že vyhlásenie výberového konania bolo zbytočné, ale keď prebehlo malo sa 

vychádzať z výsledkov výberového konania,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zákon č. 369 umožňuje primátorovi zriaďovať dočasné komisie a táto komisia 

bola poradným orgánom primátora, 
- nakoľko z komisie nevyšiel jednoznačný návrh na riaditeľa OSS, primátor navrhol dvoch 

kandidátov, z ktorých má MsZ možnosť vybrať podľa svojho uváženia riaditeľa OSS,  
- uviedol, že pri otváraní obálok komisia hlasovaním rozhodla o zaradení RNDr. 

Belovičovej do výberového konania,  
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MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že výberová komisia nemôže meniť kritéria, ktoré sú vopred zverejnené v tlači, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že keďže rozdiely v počte hlasov medzi jednotlivými kandidátmi boli minimálne 

a komisia neurčila víťaza výberového konania, rozhodol sa dať možnosť MsZ vybrať 
riaditeľa OSS tajným hlasovaním podľa projektov, ktoré predložia jednotliví kandidáti,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že vždy bol tento post vyberaný výberovým konaním,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zápisnica z výberového konania nebola podpísaná, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že zápisnica nebola podpísaná, lebo bola zmenená, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v úvode Mgr. Varsányi poprel existenciu zápisnice,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že jednotliví členovia komisie na svojich bodovacích hárkoch podpísali počet 

bodov každého kritéria výberu, tieto body boli sčítané a na základe individuálnych 
hodnotení členov komisie bolo určené poradie jednotlivých kandidátov, ktoré slúžilo ako 
pomôcka primátorovi pri jeho výbere,  

 
RSDr. Peter Gomboš  
- uviedol, že sa nehovorilo o tom, že sa budú brať do úvahy jednotlivé prvenstvá 

jednotlivých členov, ale bolo povedané, že bodovanie jednotlivých kandidátov slúži len 
ako pomôcka pre primátora pri výbere kandidáta na post riaditeľa OSS,  

 
Martin Alföldi 
- poďakoval RSDr. Gombošovi za objasnenie činnosti výberovej komisie, 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že bola členkou komisie a nakoľko na záver komisia nehlasovala o víťazovi 

výberového konania, záver komisie nie je jednoznačný, nevidí problém v tom, aby 
vystúpili obidvaja kandidáti a MsZ zvolilo na základe predložených projektov riaditeľa 
OSS, 

 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- myslí si, že materiál by mal byť stiahnutý z rokovania a malo by byť vyhlásené nové 

výberové konanie, členmi v komisii by mali byť aj odborníci z danej oblasti.  
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania a vyhlásiť nové výberové konanie na riaditeľa OSS, 
 
Prezentácia: 22 
Za:    9 
Proti:    7 
Zdržal sa:   6 
 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý. 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že kritéria, ktoré sú raz stanovené nemajú byť v priebehu výberového konania 

menené, 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že bol členom komisie na výber náčelníka MsP, keď niektorý z kandidátov 

nespĺňal stanovené kritéria, komisia hlasovaním rozhodla o jeho účasti na výberovom 
konaní a podporil návrh primátora, aby si MsZ mohlo vybrať riaditeľa OSS z dvoch 
navrhnutých kandidátov, 

 
Milena Verešová 
- uviedla, že tabuľky, ktoré mali k dispozícii členovia komisie,  boli len  pomocné tabuľky 

pre členov komisie, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že zákon č. 552/2003 o výkone vo  verejnom záujme presne v § 1 hovorí o tom, 

ktorá funkcia musí prejsť výberovým konaním a keďže bolo vyhlásené výberové konanie 
so stanovením podmienok výberového konania, tieto mali byť dodržané,  

 
Ing. Margita Zeiselová 
- uviedla, že voľba riaditeľa OSS je v súlade so zákonom. 
 
Nasledovalo vystúpenie RNDr. Ivety Belovičovej a RSDr. Ľubora Gálla, ktorí predstavili 
koncepciu činnosti Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.   
 
Predseda volebnej komisie Ing. Marián Kántor ešte raz zopakoval pokyny pre hlasovanie a po 
rozdaní hlasovacích lístkov sa pristúpilo k tajnej voľbe riaditeľa OSS. 
 
Po skončení voľby a sčítaní hlasovacích lístkov predseda volebnej komisie Ing. Marián 
Kántor oboznámil prítomných s nasledovnými výsledkami volieb: 
 
Odovzdaných bolo 24 hlasovacích lístkov z toho: 
neplatných    0 
RNDr. Iveta Belovičová 9 
RSDr. Ľubor Gáll           15   
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MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na vymenovanie riaditeľa OSS mesta Šaľa, 
B. vymenúva 
v súlade s § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení, s účinnosťou  od 1. júla 2007, do pracovnej pozície riaditeľa príspevkovej 
organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa   RSDr. Ľubora Gálla,  
C. poveruje 
aktom  vymenovania  primátora mesta. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
     Nie sú predmetom rokovania. 
 
G.  Vystúpenia verejnosti 
 
      Do rozpravy sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H.  RÔZNE 
 
1. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010 
 Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Návrh koncepcie vznikol na podnet MsZ, ktoré uložilo jeho vypracovanie a predloženie na 
rokovanie MsZ. Koncepciu musí mať každé mesto a obec s počtom obyvateľov nad 1 000 
(zákon 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy). Mať koncepciu rozvoja 
informačných systémov  je užitočné z pohľadu ambície mesta uchádzať sa o finančnú 
podporu zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová  
- vyslovila svoju spokojnosť s vypracovaním tohto materiálu a navrhla aby sa organizácie 

v pôsobnosti mesta zaviazali participovať na realizácii koncepcie informačných systémov 
mesta Šaľa. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- odporúča, aby sa organizácie v pôsobnosti mesta zaviazali participovať na realizácii 

koncepcie informačných systémov mesta Šaľa, 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010,  
B. schvaľuje 
Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Šaľa do roku 2010 a postupovať 
podľa nej, 
C. odporúča 
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta participovať na realizácii koncepcie. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 

 
 

2. Založenie komunitnej nadácie – zámer – materiál číslo  H 2/4/07  
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

 
Zakladateľom je mesto Šaľa po rozhodnutí MsZ, ktoré schvaľuje nadačnú listinu a ako jediné 
má právomoc ju meniť. Cieľom komunitnej nadácie je združovať finančné prostriedky 
a formou malých grantov podporovať aktivity občanov a skupín občanov mesta, resp. 
regiónu. Takýmto spôsobom prispievať k rozvoju občianstva a k zapájaniu sa občanov do 
starostlivosti o spoločné priestory.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, aké predpisy a zákony platia pre túto nadáciu, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že aj pre komunitnú nadáciu platí zákon o nadáciách, 
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Ing. Helena Psotová 
- podporila vznik komunitnej nadácie a myslí si, že na začatie činnosti nadácie je nutné 

vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že z rozpočtu budú vyčlenené finančné prostriedky, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, načo by boli využívané finančné prostriedky z tejto  nadácie, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že to bude na riešenie drobných problémov v meste, ako napr. polámané lavičky 

a iné rôzne malé výdavky. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
zámer založenia komunitnej nadácie, 
B. poveruje 
zástupcu primátora mesta prípravou založenia nadácie, 
C. ukladá 
1. predložiť na schválenie MsZ dokumenty potrebné na založenie nadácie, 
      Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  T: 6.riadne zasadnutie MsZ 
2. pripraviť úpravu rozpočtu mesta v súvislosti so založením nadácie. 
      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ   T: 6.riadne zasadnutie MsZ 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 

ČASŤ III. 
 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
 
Písomné interpelácie podal Mgr. Jozef Varsányi: 
 
Interpeloval primátora mesta: 
1. Kto dal objednávku advokátskej kancelárii Bizoň&Partners na vypracovanie právnej 

analýzy k zmluve uzavretej medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Brantner Šaľa, ktorú 
uhradilo mesto z rozpočtu a prečo k uhradenej faktúre nie je predložená objednávka? 

2. Koľko sú doterajšie náklady za právne služby kancelárie Bizoň&Partners a kto ich 
vzhľadom na ukončený súdny spor uhradí? 
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3. Kto uhradí náklady Ing. Tibora Barana na právne zastupovanie v spore, v ktorom mesto 
vzalo žalobu voči Ing. Tiborovi Baranovi späť,  kto rozhodol o späťvzatí žaloby a prečo? 

4. Kto uhradí prípadnú pokutu, ktorá hrozí mestu na základe protokolu Úradu pre verejné 
obstarávanie z kontroly, ktorú  inicioval primátor mesta?  

 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na písomné interpelácie bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr.  Jozef Grell 
- požiadal o nainštalovanie dopravnej značky s obmedzením rýchlosti na komunikácii pri 

MŠ na ulici Družstevnej  až po koniec obytnej zóny, 
 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- doplnil interpeláciu a upozornil na kamióny, ktoré parkujú pred MŠ na Družstevnej ulici, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na interpeláciu bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
  
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- požiadal o umiestnenie retardérov na Švermovej ulici a opravu komunikácie pred 

základnou školou na ulici Murgaša,  
- požiadal o odstránenie pozostatkov stavebného materiálu, ktorý zostal na pozemku  na 

konci Murgašovej ulice, po budovaní kanalizácie a kde sa vyváža odpad,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že s opravou komunikácií sa už začalo a ďalej sa bude postupovať podľa 

stanoveného harmonogramu, na interpeláciu bude odpovedané písomne v stanovenom 
termíne. 

 
 
Ing. Michal Lužica 
- interpeloval prednostu MsÚ ohľadom údržby miestnych komunikácií, aký je časový 

harmonogram a kedy sa uvažuje s ukončením  prác, 
- opýtal sa prednostu MsÚ, či po voľbe riaditeľa OSS a vyjadreniach niektorých poslancov  

očakáva odozvu zo strany občanov a niektorých poslancov v mestských novinách, 
  
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že firmy, ktoré majú robiť opravu komunikácií už majú zakontrahované zmluvy 

a v priebehu dvoch týždňov by tieto práce mali byť ukončené, 
- na interpeláciu bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
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Ing. Jozef Husárik 
- interpeloval prednostu MsÚ ohľadom divokej skládky pri ZŠ na Krátkej ulici a firmou 

Diamond,   
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že táto situácia bude riešená v spolupráci s firmou SITA a predmetné firmy budú 

vyzvané k odstráneniu odpadu, 
 
 
Tibor Dubis 
- interpeloval prednostu MsÚ a žiadal riešiť bezpečnosť cyklistov a chodcov na ceste medzi 

Šaľou a Diakovcami, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ide o cestu 3. triedy, ktorá spadá pod VÚC Nitra, bude odpovedané písomne 

v stanovenom termíne, 
 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- navrhol upraviť hlavičku webovej stránky, písomnú interpeláciu doručí dodatočne, 

 
 
MUDr. Igor Bečár 
- interpeloval prednostu MsÚ ohľadom pešej zóny, žiada s presnosťou na kusy a m² 

vyčísliť, ako bolo nakladané s majetkom mesta pri stavbe pešej zóny, 
 
Martin Alföldi 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 
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  ČASŤ IV. 
 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Tibor Mikula 
 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Martin Alföldi            Ing. Ladislav Gáll 
                              primátor mesta               prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
Šaľa 19. júna 2007  


