
  ZÁPISNICA 
z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

13. decembra 2007 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, 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 v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva 
v Šali, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 2/2007 – V. a nadobudol účinnosť 30. marca 
2007. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
9. 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. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Michal Lužica 
 
Primátor mesta oboznámil prítomných s priebehom zasadnutia MsZ. Riadne zasadnutie MsZ 
bude pokračovať o 13.00 hod. slávnostnou časťou – Deň samosprávy a udeľovanie ocenení 
mesta Šaľa. Po ukončení slávnostnej časti bude pokračovať riadne zasadnutie MsZ. 
  
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor mesta navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
Do písmena A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY doplniť: 
ako bod 6. Informáciu o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora 
z oblasti produkcie pneumatík – materiál číslo A 6/9/07 
 
Do písmena H. Rôzne doplniť: 
ako bod 6. Petíciu  občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra 
Pázmánya s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali – materiál číslo H 6/9/07 
 

Predkladatelia stiahli z rokovania MsZ: 
 
z písmena B.  VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA bod č. 4 Parlament mladých - 
štatút - materiál číslo B 4/9/07 
 
z písmena D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI bod č. 2 Návrh podmienok na vyhlásenie 
verejnej obchodnej súťaže na prenájom budovy súp. č. 2062 na Ul. Komenského v Šali - 
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Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1, s následnou rekonštrukciou - materiál číslo  
D 2/9/07  
     
Hlasovanie o doplnení bodu 6. Informácia o prieskume k možnému etablovaniu 
zahraničného investora z oblasti produkcie pneumatík – materiál číslo A 6/9/07 do 
písmena A. Informačné materiály a správy. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 6. Informácia o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora z oblasti 
produkcie pneumatík – materiál číslo A 6/9/07 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu 6. Petícia občanov za zachovanie súčasného stavu 
umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 
v Šali – materiál číslo H 6/9/07 do časti H. Rôzne. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 6. Petícia občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya 
s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali – materiál číslo H 6/9/07 bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
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, volebnej 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 1/9/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
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2. Komplexná informácia o projekte benchmarkingu mestských úradov - materiál číslo 
A 2/9/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Výsledky VO vyhlásených mestom k 31.10.2007, porovnanie terajších vzťahov s novými 
vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií - materiál číslo A 3/9/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

4. Informácia o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly 
dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra - 
materiál číslo A 4/9/07 

      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. Informácia o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého 

Letného kúpaliska v Šali – materiál číslo A 5/9/07 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

6. Informácia o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora z oblasti 
produkcie pneumatík – materiál číslo A 6/9/07 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh VZN o evidencii pamätihodností - materiál číslo B 1/9/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 8/2007 – XVI./5. zo dňa 15.11.2007 – vo veci 

prenájmu pozemku, časť parcely č. 2338/1 o výmere 1 320 m2 na ul. P. Pázmaňa v Šali 
pre spoločnosť INTEVO-SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229 - materiál 
číslo B 2/9/07  
 predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

3. Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 8/2007 – XVI./9. zo dňa 15.11.2007 – vo veci 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Šaľa, vedenej v  KN C na LV č.1, 
pozemok časť parc.č. 6/1, zastavaná plocha o výmere cca 1 000 m2 (výmeru upresní 
geometrický plán) za cenu 2 610,- Sk/m2, t.j. spolu za sumu cca 2 610 000,- Sk pre RNDr. 
Milana Gabaríka, bytom Šaľa, ul. Družstevná 42 - materiál číslo B 3/9/07 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007 - materiál číslo C 1/9/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 a 2010 - materiál číslo 

C 2/9/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 – 

materiál číslo C 3/9/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii - 

materiál číslo C 4/9/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008 – materiál 

číslo C 5/9/07 
      predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
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D. Majetkové záležitosti  
 

1. Návrh na dopredaj bytov zo VI. etapy – materiál číslo D 1/9/07 
 predkladá Rozália Botková, Bytkomfort s.r.o.  

 
E. Personálne záležitosti 
     Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 
     Nie sú predmetom rokovania. 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva  

na  I. polrok 2008 – materiál číslo H 1/9/07 
 predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

2. Ustanovenie okruhu úkonov a činnosti zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 2006 – 
2010 – materiál číslo H 2/9/07 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

3. Komunitná nadácia - voľba členov dozornej rady, správnej rady a správcu nadácie – 
materiál číslo H 3/9/07 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

4. Predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera 
Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa, na Ministerstvo školstva SR – 
materiál číslo H 4/9/07 

      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. Vstup mesta Šaľa do „Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (skrátený 

názov: ZMO GA-SA)“ – materiál číslo H 5/9/07 
 predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

6. Petícia občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya 
s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali – materiál číslo H 6/9/07 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Ing. László Gyurovszky 
členovia : Ján Kmeťo, Mgr. Jozef Belický 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  15 
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Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Ing. Miroslav Polónyi 
členovia : Gabriela Talajková, RSDr. Peter Gomboš 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednosta MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. František Botka a Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Ing. Michala Lužicu, Ing. Mariána Kántora, 
overovateľov zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 15. novembra 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 9. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena 
Hlavatá. 
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ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/9/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ľubomír Stredanský – poslanecký návrh  
- požiadal doplniť do uznesenia bod D. ukladá predložiť koncepciu statickej dopravy 

v meste na 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008, 
 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa, či bude hotový generel na 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že z vypracovaného generelu by mali vyjsť návrhy na zjednosmernenie dopravy 

v meste a následne bude vypracovaná aj koncepcia statickej dopravy, čo bude v priebehu 
1. kvartála 2008, 

 
Tibor Dubis 
- opýtal sa, kto vypracuje projekt riešenia dopravy v meste, 
 

Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bude vyhlásená súťaž a bude vybraný riešiteľ dopravy v meste. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Ľubomíra Stredanského v znení: 
- doplniť do uznesenia bod D. ukladá – vypracovať koncepciu dopravy v meste Šaľa 

T: 2. riadne zasadnutie MsZ 2008  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Ing. Ľubomíra Stredanského bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Ľubomíra 
Stredanského v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie   

informáciu o plnení uznesení MsZ,  
C. súhlasí 

so zmenou termínov plnenia úloh nasledovne: 
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úloha č. XI. B2 z uznesenia MsZ č. 8/2007 
pripraviť návrh zmien a doplnkov č. 1 k územnému plánu centrálnej mestskej zóny. 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
úloha č. VII.C2 z uznesenia MsZ č. 2/2007 
predložiť novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa po schválení koncepcie 
informatizácie samosprávy, 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008              Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

D. ukladá 
 predložiť koncepciu statickej dopravy v meste. 
 T: 2. riadne zasadnutie MsZ 2008                         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Komplexná informácia o projekte benchmarkingu mestských úradov- materiál číslo 

A 2/9/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, či je Šaľa členom Únie miest aj ZMOS a myslí si, že tieto správy nemajú 

vypovedaciu schopnosť pre mesto, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- myslí si, že je dobré pokračovať v benchmarkingu miest, do ktorého sa zapájajú aj ďalšie 

mestá na Slovensku a cieľom tohto nápadu je, že postupne by sa mal benchmarking 
porovnať aj s mestami v Európskej únii, 

- uviedol, že mesto je členom Únie miest aj ZMOS, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- myslí si, že by mesto malo pokračovať v benchmarkingu, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ZMOS takisto vypracováva rôzne správy o činnosti miest a je tu registrovaná 

väčšina miest a obcí na Slovensku a nevidí dôvod, aby mesto Šaľa bolo aj členom Únie 
miest, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ZMOS zatiaľ nerealizovalo takýto projekt, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aj v minulosti sa uvažovalo nad týmto projektom a mal to byť spoločný 

projekt porovnávania miest medzi sebou a bol to komplexný projekt pre všetky oblasti 



 8

činnosti mesta. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

komplexnú informáciu o projekte benchmarkingu mestských úradov,  
B. schvaľuje 

zapojenie sa mesta Šaľa do pokračovania projektu benchmarkingu miest.  
 

Prezentácia: 19 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Výsledky VO vyhlásených mestom k 31.10.2007, porovnanie terajších vzťahov 

s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií - materiál číslo A 3/9/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že tento materiál nie je porovnaním toho, čo tu bolo s teraz uzatvorenými 

zmluvami,  
- opýtal sa, ako je to v prípade podlimitnej zákazky udržiavania verejných komuni-

kácií, chodníkov a verejných priestranstiev, pretože z porovnania to nie je prehľadné 
a zároveň požiadal, aby v budúcnosti v takých porovnaniach sa uvádzalo percentuálne 
porovnanie pôvodných cien s terajšími a uviesť tiež, či je dodaná zákazka pre mesto 
výhodnejšia, ako bola predchádzajúca, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že suma, ktorá bola vysúťažená, je na celé obdobie 30 mesiacov, ale bude 

záležať aj od poveternostných podmienok, 
 

MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či finančné prostriedky, ktoré sú v materiáli uvedené za pracovnú zdravotnú 

službu, zaplatí mesto za obdobie troch mesiacov, a či je už spravená kategorizácia 
zamestnancov, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že teraz prebieha kategorizácia zamestnancov, posúdenie pracovného prostredia 

a návrh plánu preventívnych prehliadok, zmluva je podpísaná do 31.12.2010, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, na čo sú určené finančné prostriedky vo výške 115 tis. Sk pre ZŠ Murgaša, 

 
 



 9

Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sú to finančné prostriedky určené na úpravu projektovej dokumentácie. 
  

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- doplniť do uznesenia bod C. ukladá – predkladať pri porovnaní výsledkov VOS 

vyhlásených mestom Šaľa porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 
T: trvale      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom k 31.10.2007, 
porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov 
komisii, 

B. berie na vedomie     
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom k 31.10.2007, 
porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov 
komisií, 

C. ukladá   
predkladať pri porovnávaní výsledkov VOS vyhlásených mestom Šaľa - porovnanie 
rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 
T: trvale             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Informácia o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly 

dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra 
- materiál číslo A 4/9/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- oboznámil prítomných so situáciou v Krškanoch, ktorá je ešte horšia, ako bola pred 

mesiacom, pretože objekt je odpojený od dodávky el. energie, býva tu aj rodina s 
8 deťmi, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že spomenutá rodina s 8 deťmi nemá čo v tomto objekte robiť, pretože táto 

rodina nikdy nemala s mestom podpísanú zmluvu o nájme, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- uviedol, že je nepochopiteľné, že sa na tak závažné informácie, aké sa zistili, neprišlo už 

skôr, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že podľa všetkého táto zmluva nebola na MsZ v minulosti prerokovaná, 

 
Milena Verešová 
- opýtala sa, či sa bude rovnako pristupovať ku všetkým rodinám, ktoré zanedbávajú 

starostlivosť o svoje deti a myslí si, že mesto nie je povinné takýchto rodičov zastupovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly 
dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra, 

B. berie na vedomie 
informáciu o výsledku plnení opatrení uložených na základe protokolu z kontroly 
dodržiavania Zmluvy o nájme a Komisionárskej zmluvy s firmou DEXA s.r.o. Nitra. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:     3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Informácia o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého 

Letného kúpaliska v Šali – materiál číslo A 5/9/07 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, či je nejaký konkrétny zámer využitia tohto areálu a aké bude využitie objektu 

bývalého súdu a prokuratúry, 
 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že budú vypracované znalecké posudky na stanovenie ceny pozemkov, investícia 

14 mil. Sk bude využitá v priebehu 5 – 6 rokov a tieto finančné prostriedky budú využité 
na vybudovanie športovísk v majetku mesta, o využití tohto areálu rozhodne MsZ, 

- uviedol, že mesto nevie na čo využije Duslo a.s. budovy bývalého súdu a prokuratúry, ale 
pravdepodobne chce tieto objekty a pozemky odpredať,  
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že víta takúto aktivitu a bolo by vhodné tento areál využiť na športové aktivity, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že mesto si musí zvážiť, či je schopné zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie areálu 

kúpaliska, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto sa bude snažiť získať finančné prostriedky buď v rámci PPP projektov, 

alebo európskych fondov a bude ďalej rokované so spoločnosťou Duslo a.s.,  
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že toto nie je vhodný priestor na investovanie finančných prostriedkov mesta, 
 

Tibor Dubis 
- myslí si, že by mal byť tento areál využitý na rekonštrukciu kúpaliska, 

 
Milena Verešová 
- uviedla, že mestu chýba športovo – oddychová zóna a tento priestor by bol vhodný na 

takéto využitie. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

informáciu o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého 
Letného kúpaliska v Šali,  

B. berie na vedomie  
informáciu o rokovaní so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého 
Letného kúpaliska v Šali,  

C. ukladá 
predložiť návrh zámennej zmluvy na rokovanie MsZ. 
T:  1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008                 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ           

 
Prezentácia: 22 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
Po krátkej prestávke pokračovalo o 13.00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
slávnostnou časťou spojenou s udeľovaním ocenení. Po slávnostnom príhovore Martina 
Alföldiho, primátora mesta, sa pristúpilo k samotnému aktu udeľovania ocenení. Udelením 
ocenení si mesto uctieva prácu jednotlivcov, kolektívov, organizácií a spoločností, ktorí 
významným spôsobom prispievajú k rozvoju nášho mesta. 
 
Boli udelené nasledovné ocenenia: 
 
Cenou mesta za rok 2006 boli ocenení: 
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Oldřich František Stanislav Korte – za vynikajúce výsledky v oblasti pedagogickej, 
výchovnej publicistickej, umeleckej, verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti jeho 
životného jubilea 80. narodenín. 
 
Imrich Tanka - in memoriam – za celoživotnú prácu a rozvoj malého podnikania v meste. 
 
Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa – za úspešnú reprezentáciu mesta Šaľa na 
Slovensku aj v zahraničí v oblasti športových aktivít. 
 
 
Cenou mesta za rok 2007 boli ocenení: 
 
Ing. Imrich Volek, CSc. – za celoživotnú záslužnú prácu a aktívny podiel na revolučných 
zmenách a pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín. 
 
Poľovnícke združenie Agačáreň Veča – pri príležitosti 50. výročia založenia. 
 
 
Cena primátora mesta za rok 2007 bola udelená: 
 
Ing. Dezider Mészáros, za osobný prínos a záslužnú prácu v oblasti kultúry v meste Šaľa. 
 
Mgr. Miroslav Regitko – výtvarník, karikaturista, za zviditeľnenie nášho mesta 
prostredníctvom jeho tvorby. 
 
Spoločnosť ProCS s. r. o. – pri príležitosti 15. výročia jej založenia a za pozitívne 
zviditeľňovanie nášho mesta.  
 
Po odovzdaní jednotlivých ocenení spojených s krátkym kultúrnym programom pokračovalo 
9. riadne zasadnutie MsZ v Šali, a to šiestym bodom programu v časti A. Informačné 
materiály a správy.  
 
 
6. Informácia o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora z oblasti 

produkcie pneumatík – materiál číslo A 6/9/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že by chcel apelovať na mesto, aby sa nestali nejaké chyby pri získavaní tohto 

investora, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že by chcel uviesť na správnu mieru, prečo kórejský investor odstúpil od zmluvy 

s mestom, nie je pravda, že mesto odmietlo pomôcť tomuto záujemcovi o kúpu pozemku, 
ale problém bol na strane správy katastra pri katastrálnom konaní, 
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že o tejto situácii mali byť informovaní poslanci, 

 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, ako by mesto mohlo pomôcť danému investorovi, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že napomôcť možno tým, že MsZ schváli zmeny v ÚP, aby táto lokalita bola 

vyčlenená pre priemyselné účely, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- uviedol, že treba klásť dôraz na informovanie verejnosti o tejto akcii, aby sa obyvatelia 

nestali obeťami neznalosti a aby verejná mienka nebola proti tomuto projektu, 
 
 Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v rámci memoranda, ktoré sa podpísalo s týmto zahraničným investorom, 

mesto deklarovalo aj vôľu predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh, aby boli dane 
z nehnuteľnosti investorovi odpustené. 

  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o prieskume k možnému etablovaniu zahraničného investora z oblasti 
produkcie pneumatík, 

B. ukladá  
zapracovať zámer rozšírenia priemyselnej zóny v mestskej časti Veča smerom  
od spoločnosti Duslo a.s. do Návrhu zmien a doplnkov č.2 Územného plánu mesta.  

C. T: 30.6.2008     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN o evidencii pamätihodností - materiál číslo B 1/9/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ľubomír Stredanský – poslanecký návrh 
- navrhol do VZN o evidencii pamätihodností zaradiť aj budovu bývalej školy 

Komenského v Šali – Veči,  
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Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či rodina Horváthových súhlasí so zaradením ich hrobky do tohto zoznamu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že rodina dala súhlas k zaradeniu ich hrobky medzi pamätihodnosti mesta, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že nie je správne zaradiť školu Komenského medzi pamätihodnosti mesta 

a zároveň ju ponúkať na prenájom,  
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- myslí si, že ktorákoľvek budova, ktorá je pamätihodnosť, môže byť prenajatá, 

 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, kto rozhoduje o tom, čo je pamätihodnosť, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Ľubomíra Stredanského v znení: 
- do VZN o evidencii pamätihodností zaradiť aj budovu bývalej školy Komenského v Šali - 

Veči, 
Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Ľubomíra Stredanského bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Ľubomíra 
Stredanského v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN o evidencii pamätihodností mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

VZN č. 8/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa v predloženom a doplnenom znení.  
 

Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 8/2007 – XVI./5. zo dňa 15.11.2007 – vo veci 

prenájmu pozemku, časť parcely č. 2338/1 o výmere 1 320 m2 na ul. P. Pázmaňa 
v Šali pre spoločnosť INTEVO-SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229 - 
materiál číslo B 2/9/07  

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  



 15

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, v čom bolo toto uznesenie protizákonné a nevýhodné pre mesto Šaľa, 
- myslí si, že pokiaľ táto plocha bola vytipovaná a mestským zastupiteľstvom schválená na 

prenájom, malo by sa toto rozhodnutie rešpektovať, 
 

Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, v čom je to pre mesto nevýhodné, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že by si mesto malo zvážiť, čo je pre mesto dobré a čo nie, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že primátor má právo nepodpísať uznesenie a nemusí sa mestskému 

zastupiteľstvu zodpovedať za svoje rozhodnutie, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- požiadal, aby bolo predložené hlasovanie k danému uzneseniu z minulého mestského 

zastupiteľstva, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že pri hlasovaní by sa mali poslanci hlavne zamyslieť nad výhodnosťou 

prenájmu tohto pozemku a podľa toho hlasovať, 
 
Hlasovanie o Uznesení č. 8/2007 – XVI./5., ktoré bolo prijaté na 8. MsZ dňa 15.11.2007 
v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na doriešenie vzťahu k pozemku – žiadosti o prenájom pozemku na ul.  
P. Pázmaňa v Šali, 

B. schvaľuje 
prenájom pozemku, časť parcely č. 2338/1 o výmere 1 320 m2 na ul. P. Pázmaňa v Šali 
pre spoločnosť INTEVO-SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229. 

Prezentácia: 21 
Za:  10 
Proti:    3 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 8/2007 – XVI./5. zo dňa 15.11.2007 a citované 
uznesenie stráca platnosť. 
 
 
3. Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ č. 8/2007 – XVI./9. zo dňa 15.11.2007 – vo veci 

zmluvného odplatného prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Šaľa, vedenej v  KN C na LV 
č.1, pozemok časť parc.č. 6/1, zastavaná plocha o výmere cca 1 000 m2 (výmeru 
upresní geometrický plán) za cenu 2 610,- Sk/m2, t.j. spolu za sumu cca 2 610 000,- 
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Sk pre RNDr. Milana Gabaríka, bytom Šaľa, ul. Družstevná 42 - materiál číslo 
B3/9/07 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že nesúhlasí s nepodpísaním predmetného uznesenia, 

 
Hlasovanie o Uznesení č. 8/2007 – XVI./9., ktoré bolo prijaté na 8. MsZ dňa 15.11.2007 
v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom 
výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti na ul. P. 
Pázmaňa za historickou budovou kaštieľa “, 

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Šaľa, vedenej v  KN C na LV č.1, pozemok 
časť parc.č. 6/1, zastavaná plocha o výmere cca 1 000 m2 (výmeru upresní geometrický 
plán), za  cenu 2 610,- Sk/m2, t.j. spolu za sumu cca 2 610 000,- Sk pre RNDr. Milana 
Gabaríka, bytom Šaľa, ul. Družstevná 42. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    2 
Proti:    7 
Zdržal sa:   9 
 
MsZ   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 8/2007 – XVI./9. zo dňa 15.11.2007 a citované 
uznesenie stráca platnosť. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007 - materiál číslo C 1/9/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- apelovala na správcov kapitoly, aby boli vyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli 

rozpočtované na čistenie a rekonštrukciu mestských komunikácií, 
- opýtala sa, na základe čoho sa pripravuje úprava rozpočtu, keďže v septembri sa robila 

úpravu rozpočtu, kde sa odmeny poslancom znižovali o 500 tis. Sk a teraz sa zvyšujú 
o 150 tis. Sk, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka čerpania rozpočtu na údržbu a čistenie mestských komunikácií ešte 
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budú vhodné poveternostné podmienky na to, aby boli tieto finančné prostriedky 
vyčerpané, 

- uviedol, že čo sa týka úpravy odmien poslancov reaguje mesto aj na určitú dochádzku, 
ktorá vygeneruje skutočné náklady na odmeny poslancov, ale jedná sa o poslancov, ktorí 
sú členovia komisií. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007, 

B. schvaľuje 
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:    322 610 tis. Sk 
Bežné výdavky:    321 787 tis. Sk 
Rozdiel:            823 tis. Sk 
 
Kapitálové príjmy:     19 716 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:       56 480 tis. Sk 
Rozdiel:     - 36 764 tis. Sk     
   
Príjmové finančné operácie:    45 807 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:                 9 866 tis. Sk 
Rozdiel:        35 941 tis.Sk 
 
Príjmy celkom:               388 133 tis. Sk 
Výdavky celkom:    388 133 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                 0 tis. Sk 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 a 2010 - materiál 

číslo C 2/9/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 – 

materiál číslo C 3/9/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- podal návrh, aby bolo 200 tis. Sk vyčlenených na medzihrádzový priestor z komunitnej 

nadácie a príspevok na opatrovateľskú službu vo výške 350 tis. Sk bude riešený 
zmluvným vzťahom medzi mestom a arcidiecéznou charitou o poskytovaní služieb, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je neobvyklé, ak rozpočet na nasledujúci rok je nižší v bežných príjmoch 

a výdavkoch ako predchádzajúci, 
- poukázala na fakt, že boli schválené všetky pripomienky komisií, okrem pripomienok 

komisie školstva, je neobvyklé, že je školstvo poddimenzované a nedostane ani tie 
finančné prostriedky, ktoré mu zo zákona patria, preto požiadala, aby v podprograme 5.1 
boli bežné výdavky navýšené o 800 tis. Sk, čo je základná požiadavka v zmysle zákona 
a ďalej žiada úpravu rozpočtu v podprograme 5.1 navýšiť prostriedky o príspevok 
z podielových daní, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka porovnania rozpočtu s rokom 2007 bol rozpočet v roku 2007 

podporený čiastkou 44 mil. z úveru, 
- poukázal na to, že mesto zdvihlo od roku 2006 dotáciu z 55 577 tis. Sk na 65 096 tis. Sk, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- uviedol, že treba navrhnúť aj odkiaľ budú požadované finančné prostriedky získané 

a myslí si, že je nie vhodné sa zaviazať, že finančné prostriedky, ktoré bude mať mesto 
k dispozícii v marci, budú všetky poukázané školstvu, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že mesto je povinné zohľadniť valorizáciu a školstvu požaduje prideliť len tie 

finančné prostriedky, ktoré mu zo zákona prináležia, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- vysvetlil, že v prípade podielu z daní fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/.... ide 

70,3% podielových daní v rámci republiky, z toho 40% ide pre školstvo, z výšky 
finančných prostriedkov sa v závislosti od počtu žiakov odvodí čiastka, ktorá je pridelená 
pre mesto, čo činilo 85 mil. Sk a o ich rozdelení rozhoduje mestské zastupiteľstvo, 

- uviedol, že je predpoklad, že mesto z titulu školstva dostane približne 86 mil. Sk 
a požiadavka školstva bola 71 mil. Sk na bežné výdavky a okolo 9 mil. Sk na kapitálové 
výdavky, 

 
Ing. Erika Velázquezová – poslanecký návrh  
- podala poslanecký návrh, ktorý vyplynul z požiadaviek komisie kultúry, ktorá navrhla 

v podprograme mestská knižnica zvýšiť sumu o 100 tis. Sk na doplnenie knižničného 
fondu, ďalšia bola požiadavka v položke dotácie pre fyzické a právnické osoby zvýšiť 
sumu o 100 tis. Sk a doplniť rozpočet o 300 tis. Sk na nákup mobilného prístrešku na 
kultúrne podujatia, 

- opýtala sa, aké bude poradie kapitálových investícií a navrhla, aby jednou z priorít bolo 
vybudovanie parkovacích miest v Šali – Veči, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka doplnených požiadaviek na zvýšenie finančných prostriedkov 

v rámci kapitálových výdavkov, treba najprv určiť odkiaľ tieto finančné prostriedky 
získať, 

- uviedol, že v otázke rekonštrukcie komunikácie je vytipovaných 6 ulíc vo Veči a 4 ulice 
v Šali a takisto sú vytipované aj lokality, ktoré sú prioritné na vybudovanie parkovísk, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- podporil návrh navýšiť finančné prostriedky na knižničný fond a zvýšenie dotácií, ale 

nesúhlasí s nákupom prístrešku, pretože tento je možné prenajať, 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že treba zvážiť, kde sa prebytok 300 tis. Sk v rozpočte použije, 

 
Ladislav Košičár  
- uviedol, že v rozpočte je naplánovaných 2,3 mil. Sk na nákup premietačky a navrhol túto 

čiastku znížiť o 300 tis. Sk, z ktorých by mohol byť financovaný nákup prístrešku,  
 
MUDr. Igor Bečár – poslanecký návrh 
- opýtal sa, odkiaľ budú získané finančné prostriedky vo výške 50 mil. Sk na rekonštrukciu 

domu dôchodcov, 
- navrhol navýšiť čiastku príspevku pre šport a telovýchovné akcie na 200 tis. Sk, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka domu sociálnej starostlivosti má mesto už vypracovaný projekt 

a ide o hrubý odhad ceny, 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že v prípade domova sociálnych služieb ide o úplne novú stavbu, nie 

o rekonštrukciu, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- poukázal na uvedenú skutočnosť a nesúhlasí s tým, že zatiaľ čo platy poslancov v roku 

2008 v porovnaní s rokom 2006 vzrástli o 231%, platy zamestnancov vzrástli len  
o 11%, 

- uviedol, že nerozumie tomu, prečo areál Dolná ulica je prezentovaný ako stratový objekt,  
- poukázal na vývoj kapitálových výdajov, ktoré boli v roku 2005 - 65 mil. Sk, v roku 2006  

- 85 mil. Sk, v roku 2007 - 56 mil. Sk, v roku 2008 - 27 mil. Sk, v roku 2009 - 19,9 mil. 
Sk a v roku 2010 - 13 mil. Sk, a je pre neho nepochopiteľné, ako je možné, že kapitálové 
výdaje mesta sa znižujú aj napriek tomu, že príjmy mesta rastú a uviedol, že nemôže 
takýto rozpočet a vývoj mesta podporiť, 

- uviedol, že bankové inštitúcie ponúkajú zaujímavé úvery aj pre obce, čo by bolo riešenie, 
pretože sú to dlhodobé úvery, ktoré by mohli mestu pomôcť, 

- navrhol doplniť do uznesenia, aby bolo uložené prednostovi MsÚ predložiť 
reštrukturalizáciu úverov, ktoré mesto má a návrh, ktorý nebude natoľko zaťažovať 
mesto, 

- ďalším návrhom bolo navýšiť kapitálové výdaje v každom roku minimálne na výšku 
kapitálových príjmov a finančné operácie, aby boli kryté z bežného rozpočtu, 

- podal procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania. 
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 

Prezentácia: 22 
Za:    9 
Proti:  13 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v rozpočte nie je rátané s príjmami z eurofondov, tak ako to bolo v minulých 

rokoch, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v minulých rokoch mesto získavalo finančné prostriedky z eurofondov 

a k tejto otázke sa vyjadril z dôvodu, že príde čas, keď sa budú porovnávať roky minulé 
s budúcimi a z toho dôvodu uviedol, aký podiel v rámci kapitálových výdajov tvorili 
eurofondy, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v roku 2007 nemalo mesto žiadne príjmy z eurofondov, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že miestne komunikácie sú vo veľmi zlom stave, myslí si, že by bolo vhodné 

začať s ich rekonštrukciou z finančných prostriedkov z úveru, ktorý by si mesto zobralo,  
- uviedol, že bola podaná petícia občanov z ulice Bottovej a navrhuje vyhovieť petícii 

občanov, 
- uviedol, že boli dané návrhy priorít na opravu komunikácií, VMČ č. 1 navrhol ulicu 

Agátovú a Kráľovskú a žiada ich do rozpočtu zakomponovať, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- uviedol, že ako prvú žiada opraviť ulicu Murgaša. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- navrhol príspevok 200 tis. Sk, ktorý je vyčlenený na medzihrádzový priestor, presunúť do 

komunitnej nadácie s viazaním pre medzihrádzový priestor,  
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- navrhol príspevok vo výške 350 tis. Sk pre opatrovateľskú službu presunúť do zmluvného 

vzťahu s arcidiecéznou charitou,  
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- navrhla zvýšiť príjem podielových daní o 800 tis. Sk, t.j. na 168 800 tis. Sk a zároveň 

zvýšiť výdavky v kapitole 5.1 o 800 tis. Sk na 66 800 tis. Sk,  
Prezentácia: 22 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej  bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- navrhla navýšiť rozpočet školstva, podprogram 5.1 originálne kompetencie v roku 2008 

o finančné prostriedky, ktoré dostane mesto zo štátneho rozpočtu po zúčtovaní daní 
z príjmu fyzických osôb za rok 2007 k 31.3.2008 rozpočtovým opatrením, o výške 
finančných prostriedkov rozhodne mestské zastupiteľstvo, 

Prezentácia: 23 
Za:  12 
Proti:    6 
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej  bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- navrhla navýšiť finančné prostriedky určené pre knižnicu o 100 tis. Sk, ktoré budú určené 

na obnovu knižničného fondu, 
Prezentácia: 23 
Za:  21 
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- navrhla zvýšiť dotácie pre právnické a fyzické osoby o sumu 100 tis. Sk, 

Prezentácia: 23 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o 3. poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- navrhla znížiť finančné prostriedky určené na nákup premietačky z 2,3 mil. Sk na 2 mil. 

Sk a získané finančné prostriedky vo výške 300 tis. použiť na nákup mobilného prístrešku 
pre MsKS,  

Prezentácia: 23 
Za:  13 
Proti:    1 
Zdržal sa:   9 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- navrhol vykonať reštrukturalizáciu existujúcich úverov,   

T: 1. riadne zasadnutie MsZ   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 23 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- navrhol navýšiť kapitálové výdavky na úroveň kapitálových príjmov,  

Prezentácia: 22 
Za:    9 
Proti:    5 
Zdržal sa:   8 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Tibor Dubisa v znení: 
- navrhol vyčleniť finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk na rekonštrukciu parkovacích 

miest na ulici Bottovej,  
Prezentácia: 22 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Tibora Dubisa bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu Tibora Dubisa v znení: 
- navrhol zaradiť ulice Agátovú a Murgašovú do prípravy projektov na rekonštrukciu 

komunikácií,  
Prezentácia: 22 
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   8 
Poslanecký návrh Tibora Dubisa bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008,  
B. schvaľuje  

1. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2008 so zapracovaním jednotlivých schválených 
poslaneckých návrhov nasledovne: 

 
Bežné príjmy:     335 195 tis. Sk 
Bežné výdavky:    327 109 tis. Sk 
Rozdiel:         8 086 tis. Sk 
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Kapitálové príjmy:      35 900 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:      26 980 tis. Sk 
Rozdiel:         8 920 tis. Sk 

 
Príjmové finančné operácie:    0 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:                17 006 tis. Sk 
Rozdiel:      - 17 006 tis. Sk 

 
Príjmy celkom:     371 095 tis. Sk 
Výdavky celkom:     371 095 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                0 tis. Sk 

 
2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 20 000 tis. Sk na preklenutie dočasného       

nedostatku finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roku 2008, 
3. prijatie úverového prísľubu na prijatie bankového úveru v prípade schválenia 

europrojektov vo výške podľa potreby na spolufinancovanie investičných akcií. 
C. berie na vedomie  

výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2009 – 2010. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  13 
Proti:    5 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. 

v likvidácii - materiál číslo C 4/9/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii, 
B. schvaľuje 

prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
 
 



 24

5. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008 – 
materiál číslo C 5/9/07 

Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či by MsZ nemalo schváliť rozpočet OSS a kto ho schvaľuje,  
- navrhol upraviť bod C. uznesenia na konštatuje, že MsZ schválilo príspevok ......., 

nakoľko príspevok je už zapracovaný v návrhu rozpočtu a ten bol v predchádzajúcom 
bode schválený,    

 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že rozpočet schvaľuje štatutárny zástupca OSS a mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje výšku príspevku pre OSS, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008, 
B. berie na vedomie 

návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2008, 
C. konštatuje, 

že MsZ schválilo príspevok zriaďovateľa na rok 2008 pre Organizáciu sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa vo výške 8 mil. Sk, z toho 2,6 mil. Sk na výkon opatrovateľskej 
služby ako originálnej kompetencie mesta. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na dopredaj bytov zo VI. etapy - materiál číslo D 1/9/07 
Predložila Rozália Botková, Bytkomfort s.r.o. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na dopredaj bytov zo VI. etapy, 
B. schvaľuje 

1. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/22 pre: 
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Viktóriu Luptákovú, byt č. 65, VI. poschodie, parc.č. 985/3 v podiele 85/10 000,v cene 
8 432,- Sk v súlade so Zákonom č.182/1993 Z. z. v znení Zákona č.151/1995 Z. z. 

2. dopredaj bytu na ulici Jazernej, dom so súpisným číslom 584/24 pre: 
Viktóriu Boršovú a Pavla Borša, byt č.32, III. poschodie, parc.č.985/3 v podiele 
151/10 000, v cene 14 941,- Sk v súlade so Zákonom č.182/1993 Z. z. v znení Zákona 
č.151/1995 Z.z. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
Nie sú predmetom rokovania. 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva  

na  I. polrok 2008 – materiál číslo H 1/9/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- navrhol zmeniť termín zasadnutia MsR z 20.5.2008 na 6.5.2008, 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 
I. polrok 2008, 

B. súhlasí     
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2008 podľa 
predloženého a upraveného návrhu s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Ustanovenie okruhu úkonov a činnosti zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 

2006–2010 – materiál číslo H 2/9/07 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh  
- navrhol vypustiť z návrhu bod  č. 16, 

 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, či zástupca primátora pracuje na polovičný úväzok, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že nemá stanovený pracovný úväzok, ale jeho odmena je stanovená 

z polovičného úväzku, neexistuje pracovno - právna zmluva,  
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že primátor môže splnomocniť zástupcu na konkrétny úkon, 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- vypustiť z návrhu bod č. 16, 

Prezentácia: 20 
Za:    7 
Proti:    7 
Zdržal sa:   6 
 
Poslanecký návrh Ing. Františka Botku nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 
2007–2010, 

B. ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 1/2007 – VII. z 1. riadneho zasadnutia MsZ 
zo dňa 22. februára 2007, ktorým MsZ schválilo okruh činnosti zástupcu primátora mesta 
na roky 2007–2010, 

C. schvaľuje  
okruh úkonov a činností zástupcu primátora mesta Šaľa na roky 2007–2010 podľa 
predloženého návrhu. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Komunitná nadácia - voľba členov dozornej rady, správnej rady a správcu nadácie – 

materiál číslo H 3/9/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell – procedurálny návrh  
- myslí si, že návrh kandidátov by mal vyjsť z radov poslancov a navrhol stiahnuť materiál 

z rokovania. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 
Prezentácia: 18 
Za:    6 
Proti:  10 
Zdržal sa:   2 
Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý. 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že o navrhnutých kandidátoch sa rokovalo už aj na MsR a predchádzajúcom 

mestskom zastupiteľstve, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že návrh kandidátov mal byť prerokovaný vopred a mal byť už zapracovaný 

v predloženom materiáli, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že návrh konkrétnych osôb ešte nebol predložený, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- navrhol za správcu nadácie Ing. Jozefa Mečiara. 
 
Materiál bol predkladateľom stiahnutý z rokovania MsZ. 
 
 
4. Predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera 

Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa, na Ministerstvo školstva SR – 
materiál číslo H 4/9/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila tento návrh a navrhla opraviť a doplniť návrh uznesenia, aby bol v súlade so 

zákonom. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera 
Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa, 

B. schvaľuje 
predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera 
Hronského pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa,  

C. ukladá 
predložiť návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Jozefa Cígera Hronského 
pre Základnú školu Krátka ul. č. 2, Šaľa, na Ministerstvo školstva SR. 
T: ihneď      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Vstup mesta Šaľa do „Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu 

(skrátený názov: ZMO GA-SA)“ – materiál číslo H 5/9/07 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na vstup mesta Šaľa do „Združenia miest a obcí galantsko–šalianskeho regiónu 
(skrátený názov: ZMO GA-SA)“, 

B. ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2007 – XVI. z 5. riadneho zasadnutia MsZ 
zo dňa 4. júla 2007, ktorým MsZ súhlasilo so vstupom mesta Šaľa do Regionálneho 
združenia ZMOS regiónov bývalého okresu Galanta 

C. schvaľuje  
1. vstup mesta Šaľa do Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu,  
2. Zmluvu o založení Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu a Stanovy 

Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu, 
3. ročný členský príspevok 1,- Sk na obyvateľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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6. Petícia občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra 
Pázmánya s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali – materiál číslo  
H 6/9/07 

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  

petíciu občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya 
s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali, 

B. berie na vedomie     
petíciu občanov za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmánya 
s V a VJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48 v Šali. 

 
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 neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- navrhol, aby bol inštalovaný aspoň jeden pilier na pešej zóne pri OÚ, aby tadiaľ 

neprechádzali autá, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že stĺpy majú byť dodané 14.12.2007, 

 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že nie je správne dať výnimku a povolenie na vjazd majiteľom obchodov, 

 
Ing. Marián Kántor 
- tlmočil žiadosť občanov na označenie autobusovej stanice, kde nie sú uverejnené 

cestovné poriadky, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je rokované s SAD. 
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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 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 9. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. František Botka 
 
 
 
Ing. Jozef Husárik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Martin Alföldi             Ing. Ladislav Gáll 
                                    primátor mesta                prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 19. decembra 2007  
 


