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

7. februára 2008 
 

 
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  
1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 18, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Tibor Mikula 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor mesta navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
Na návrh predkladateľa Ing. Jozefa Mečiara stiahnuť z rokovania MsZ: 
Z písmena B. VZN, normy mesta a uznesenia bod č.1 Návrh VZN o informovaní - 
materiál číslo B 1/1/08  
 
Do písmena A. Informačné materiály a správy doplniť ako bod A 12/1/08:  
- Informácia riaditeľa Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n. o. RNDr. Alexandra 

Tirindu o stave nemocnice v Šali – ústna informácia A 12/1/08, ktorý bude 
prerokovaný ako prvý v poradí. 

 
Do písmena D. Majetkové záležitosti doplniť ako bod č. 9:  
- Odplatný prevod hnuteľného majetku – „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové 

prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia 
a inžinierske siete, Šaľa“ – materiál číslo D 9/1/08 

 
 Návrh Mgr. Jozefa Varsányiho: 
- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena B. bod 4. Návrh na novelizáciu Rokovacieho 

poriadku Mestskej rady v Šali - materiál číslo B 4/1/08 
 predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
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Hlasovanie o doplnení bodu A 12/1/08 Informácia riaditeľa Všeobecnej nemocnice Šaľa 
Forlife n. o. RNDr. Alexandra Tirindu o stave nemocnice v Šali – ústna informácia do 
písmena A. Informačné materiály a správy. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod A 12/1/08 Informácia riaditeľa Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n. o. RNDr. 
Alexandra Tirindu o stave nemocnice v Šali bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu 9. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „STL plynovod 
d90 – dl. 512 m, plynové prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná 
komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“ - materiál číslo D 9/1/08 do časti D. Majetkové 
záležitosti. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 9. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové 
prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, 
Šaľa“ - materiál číslo D 9/1/08 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o stiahnutí  bodu 4. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej 
rady v Šali - materiál číslo B 4/1/08 
 
Prezentácia: 18 
Za:    5 
Proti:    2 
Zdržal sa:  11 
 
Materiál číslo B 4/1/08 Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šali 
nebol stiahnutý z programu rokovania MsZ.  
  
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
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 
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Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/1/08 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 - materiál číslo A 2/1/08 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Ročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2007 - materiál číslo A 3/1/08 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4. Informácia o výsledku VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri 

ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu a opätovný návrh podmienok na 
vyhlásenie VOS“ - materiál číslo A 4/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. Informácia o výsledku VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom 
realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ul.“ - materiál číslo A 5/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technické 
zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali - materiál číslo A 6/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie november – december 2007, porovnanie 
terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 7/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Informácia komisie na ochranu verejného záujmu - materiál číslo A 8/1/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

9. Výročná správa záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégia 
ekonomického rozvoja do roku 2010 – materiál číslo A 9/1/08 
predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 

10. Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2007 – materiál číslo A 10/1/08 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

11. Petícia za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27 až č. 33 – 
materiál číslo A 11/1/08 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

12. Informácia riaditeľa  Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n. o. RNDr. Alexandra Tirindu 
o stave nemocnice v Šali – ústna informácia A 12/1/08 
predkladá RNDr. Alexander Tirinda, riaditeľ Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n. o. 
  

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh VZN o informovaní - materiál číslo B 1/1/08 (predkladateľ stiahol materiál 

z rokovania) 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

2. Oprava uznesenia č. 8/2007 – XVI./2 z 8. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 15. 11. 2007 - 
materiál číslo B 2/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta - materiál 
číslo B 3/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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4. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šali - materiál číslo 
B 4/1/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

5. Obsah a rozsah zmien a doplnkov č.1 územného plánu centrálnej mestskej zóny - materiál 
číslo B 5/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Návrh na odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 a návrh na úpravu platu primátora - 

materiál číslo C 1/1/08 
predkladá Ing. Miroslav Polónyi, poslanec MsZ 

2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta Šaľa - materiál číslo C 2/1/08 
predkladá Ing. Miroslav Polónyi, poslanec MsZ 

3. Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, 
členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ - materiál 
číslo C 3/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa - materiál číslo C 4/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. Podanie žiadosti o dotáciu na viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ J. Hollého, Hollého ul.  
č. 48, Šaľa - materiál číslo C 5/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na 
realizáciu projektu stavebných úprav ZŠ J. Murgaša, Horná č 22, Šaľa – materiál číslo 
C6/1/08 
 predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na 
realizáciu projektu stavebných úprav ZŠ s MŠ Petra Pázmánya - Pázmány Péter 
Alapiskola és Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Ul.P.Pázmaňa č. 48, Šaľa – 
materiál číslo C 7/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

   
D. Majetkové záležitosti  

 
1. Návrh na dopredaj bytov z V. a VI. etapy - materiál číslo D 1/1/08 

predkladá Rozália Botková, Bytkomfort, s. r. o. 
2. Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. SNP - 

materiál číslo D 2/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej ul. - 
materiál číslo D 3/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na 
Dolnej ul. - materiál číslo D 4/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o predĺženie odpustenia nájomného na 
obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy 
(J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali - materiál číslo D 5/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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6. Návrh na vyhlásenie verejnej dražby na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa, 
časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 1 320 m² na ul. Pázmáňa v Šali - materiál číslo D 6/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Nitriansky samosprávny kraj – prevod vlastníctva pozemkov pod „Okružnou križovatkou 
ul. Dolná, Vlčanská, Družstevná“ - materiál číslo D 7/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Návrh na zámenu pozemkov s PD Šaľa - materiál číslo D 8/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

9. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové prípojky 
d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“ 
- materiál číslo D 9/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

E. Personálne záležitosti 
 
1. Komunitná nadácia – voľba členov dozornej rady, správnej rady a správcu nadácie – 

materiál číslo E 1/1/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

 
F. Právne záležitosti 
 
1. Zmluva o spolupráci medzi parlamentom mladých pri CVČ a mestom Šaľa - materiál 

číslo F 1/1/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

2. Žaloba Ing. Baka Jozefa, PhD. vo veci nevyužitia prístrojov Bako ASD a nákladov na 
zabezpečenie zmluvných vecí - materiál číslo F 2/1/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
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. Marián Kántor 
členovia : Ing. Ivan Kováč, Tibor Dubis 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Voľba volebnej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Mgr. Jozef Belický 
členovia : Ing. Erika Velázquezová, RSDr. Peter Gomboš 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
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: Ján Kmeťo a Ladislav Košičár 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Ing. Františka Botku a Ing. Jozefa Husárika, 
overovateľov zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 13. decembra 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 1. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena 
Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
12. Informácia riaditeľa Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n. o. RNDr. Alexandra 

Tirindu o stave nemocnice v Šali - A 12/1/08 
predkladá RNDr. Alexander Tirinda, riaditeľ Všeobecnej nemocnice Šaľa Forlife n. o. 
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RNDr. Alexander Tirinda informoval prítomných o situácii vo Všeobecnej nemocnici v Šali, 
ktorá nastala k 1. 1. 2008 vo vzťahu k Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s. Spoločnosť 
Forlife n. o. prebrala nemocnicu v roku 2005. V tomto období sa ročne hospitalizovalo okolo 
6 000 pacientov, v roku 2007 ich už bolo viac ako 7 000. Do roku 2005 nemocnica bežne 
produkovala okolo 25 – 30 mil. Sk straty. Rok 2007 je uzatvorený s vyrovnaným 
hospodárením. V roku 2005 získala nemocnica 12 mil. Sk na prístrojové vybavenie, v roku 
2007 NSK investoval do nemocnice 6 mil. Sk a v roku 2008 očakáva nemocnica investíciu vo 
výške 43 mil. Sk na rekonštrukciu monobloku, 10 mil. na vybudovanie informačného systému 
a 12 mil. z fondu NSK. Napriek tomuto je situácia v nemocnici taká, že VšZP a. s. určila 
zoznam minimálnej siete nemocníc, v ktorej nemocnica v Šali nefiguruje. V návrhu na  
1. polrok 2008 ponúkla VšZP a.s. 50% zmluvného objemu oproti minulému roku. V praxi to 
znamená, že 70% občanov, ktorí sú poistení vo VšZP a.s. budú musieť využívať služby 
nemocnice v Nových Zámkoch, Nitre. RNDr. Alexander Tirinda požiadal poslancov MsZ, 
aby cestou MsZ zaujali stanovisko k danej situácii a vyjadrili svoj nesúhlas s konaním VšZP 
a. s..  
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že na mimoriadnom zasadnutí dozornej rady Forlife n. o. boli prijaté dve 

uznesenia. Dozorná rada uložila riaditeľovi nemocnice v Šali vypracovať koncepciu 
reprofilizácie lôžkovej časti nemocnice a odporúčala MsZ v Šali prijať zásadné 
stanovisko k situácii šalianskej nemocnice a zároveň navrhla nasledovné znenie 
uznesenia: 
MsZ v Šali 
1. prerokovalo 

situáciu vo Všeobecnej nemocnici v Šali, 
2. vyjadruje svoj nesúhlas s postupom VšZP a.s. pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní 

a úhrade zdravotnej starostlivosti a jej dodatkov v maximálnom rozsahu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti za 1. polrok 2008 pre Všeobecnú nemocnicu v Šali, 

3. žiada VšZP a.s. o revíziu svojho rozhodnutia a navrhuje, aby Všeobecnej nemocnici 
v Šali bol navrhnutý zmluvný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti na  
1. polrok 2008 minimálne vo výške zmluvného rozsahu za 1. polrok 2007, 

4. poveruje primátora mesta zaslaním uznesenia MsZ Ministerstvu zdravotníctva SR, na 
Generálne riaditeľstvo VšZP a.s. a pobočku VšZP a.s. v NSK. 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že je správne, že sa MsZ zaoberá problémom nemocnice a opýtal sa, ako by 

vyzerala situácia v prípade, že by VšZP a.s. nepodpísala zmluvu s nemocnicou 
v požadovanom rozsahu, 

 
RNDr. Alexander Tirinda 
- uviedol, že je veľmi ťažké si predstaviť fungovanie nemocnice bez podpísania zmluvy 

s VšZP a.s. a nadväzne by boli problémy aj s prisľúbenými investičnými prostriedkami, 
o ktoré by nemocnica a NSK prišli, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že rokovania s Ministerstvom zdravotníctva aj s VšZP a.s. ešte stále prebiehajú 

a je prísľub, že nemocnica bude zachovaná, pretože ide o nemocnicu, ktorá pracuje dobre, 
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RNDr. Alexander Tirinda 
- uviedol, že od obdržania prvého návrhu od VšZP a.s. nastali určité zmeny a zmluva ešte 

stále nie je podpísaná, čo dáva nádej na zachovanie nemocnice, 
- poďakoval sa Ing. Helene Psotovej za pomoc, ktorú poskytuje pri zachovaní nemocnice, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, aký je prístup ostatných poisťovní k nemocnici, čo sa týka uzatvárania zmlúv, 
 
RNDr. Alexander Tirinda 
- uviedol, že väčšina zmlúv je platná do konca marca a myslí si, že VšZP a.s. týmto krokom 

ovplyvní aj zmluvný vzťah s ostatnými zdravotnými poisťovňami, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či by nebolo vhodné urobiť informačnú kampaň medzi poistencami, aby zmenili 

zdravotnú poisťovňu, 
 
RNDr. Alexander Tirinda 
- uviedol, že uvažujú aj s takouto alternatívou, nakoľko vo VšZP a.s. je poistených 70% 

poistencov zo Šale a okolia, 
 
Tibor Dubis 
- opýtal sa, aká je kapacitná vyťaženosť nemocnice a taktiež kapacitnú vyťaženosť 

spádových nemocníc Galanta, Nitra a Nové Zámky, 
- myslí si, že aj napriek tomu, že dostupnosť ostatných nemocníc je menej ako 35 km, čo je 

jedno z kritérií zachovania nemocnice, nie je si istý, či by susedné nemocnice vedeli 
poskytnúť starostlivosť na postačujúcej úrovni obyvateľom Šale a okolia, 

 
RNDr. Alexander Tirinda 
- uviedol, že optimálna vyťaženosť je 80% obložnosť v lôžkovej časti, čo dosahujú všetky 

nemocnice na okolí, ako aj nemocnica v Šali, pri zazmluvňovaní nemocníc VšZP a.s. 
nezvýšila objem zdravotných úkonov ostatným nemocniciam, čo znamená, že poistenci 
našej nemocnice budú v týchto nemocniciach nadlimitní, 

- uviedol, že čo sa týka určenia okruhu do 35 km, tieto okruhy boli vytvorené pre 
vytváranie siete rýchlej zdravotnej pomoci – pre sanitky a nie pre rozmiestnenie 
nemocníc,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je podstatné, aby sa zachovala nemocnica takého typu ako doteraz, čo treba 

uviesť aj v uznesení,  
 

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

situáciu vo Všeobecnej nemocnici v Šali, Forlife n. o. 
B. schvaľuje 

nasledovné vyhlásenie: 
MsZ v Šali žiada o prehodnotenie návrhu dodatku o maximálnom rozsahu poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti na I. polrok 2008 pre Všeobecnú nemocnicu Šaľa, Forlife n. o., 
z dôvodov nedostatočného pokrytia potrieb obyvateľov Šale a jeho spádovej oblasti.  
Šaľa je mesto, v ktorom je najväčší chemický podnik Duslo a.s. Nemocnica dosahuje 
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vyrovnaný hospodársky výsledok a občania mesta a jeho okolia si zaslúžia svoju 
nemocnicu. MsZ žiada ministra zdravotníctva a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s., 
aby bol našej nemocnici navrhnutý zmluvný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
na I. polrok 2008 minimálne vo výške zmluvného rozsahu  I. polroku 2007, 

C. poveruje 
primátora mesta zaslaním vyhlásenia mestského zastupiteľstva ministrovi zdravotníctva 
SR a riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/1/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie   

informáciu o plnení uznesení MsZ,  
C. súhlasí 

so zmenami termínov plnenia úloh nasledovne: 
úloha č. XI. B1 z uznesenia MsZ č. 8/2007 
Obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta v rozsahu 
prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek. 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
úloha č. V. C z uznesenia MsZ č. 9/2007 
Predložiť návrh zámennej zmluvy o zámene pozemkov bývalého Letného kúpaliska v Šali 
so spoločnosťou DUSLO a.s. na rokovanie MsZ. 
T: 2. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008    Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
úloha č. VII. C 2 z uznesenia MsZ č. 9/2007 
Predložiť v návrhu zásad informovania v meste Šaľa novelizáciu zásad informovania 
v meste Šaľa. 
T: 2. riadne zasadnutie MsZ v roku 2008     Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 - materiál číslo A 2/1/08 
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 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008, 
B. schvaľuje  

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2008. 
 

Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2007 - materiál číslo 

A 3/1/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že hlavný kontrolór kontroluje školské zariadenia a prostriedky mesta pridelené 

z rozpočtu, ale bežné výdavky základných škôl sú poskytované zo štátu a hlavný kontrolór 
ich nemá právo kontrolovať, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že ÚHK má právo na výkon kontroly, ktorú urobili a boli kontrolované príspevky 

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

správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2007, 
B. berie na vedomie  

správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2007. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
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4. Informácia o výsledku VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite 
pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu a opätovný návrh 
podmienok na vyhlásenie VOS“ - materiál číslo A 4/1/08 

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 

1. informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov v lokalite ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu, 

2. opätovný návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 
pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali, 

B. schvaľuje 
1. opätovné vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali podľa 

predloženého návrhu, 
2. upravené podmienky VOS podľa predloženého návrhu, 
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,  

C. ukladá 
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV  

v Šali v zmysle schválených  podmienok,  
T: do 15. 02. 2008                                                 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS. 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v r. 2008                  Z: predseda komisie             

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Informácia o výsledku VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom 

realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ul.“ - materiál číslo 
A 5/1/08 

Predložil Ing. Jozef Husárik, predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Jozef Husárik uviedol, že na základe dohody komisie územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia navrhuje zmenu uznesenia v znení: B. MsZ v Šali neschvaľuje   
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že tento materiál nemusel byť MsZ ani predložený, nakoľko uchádzači nesplnili 

vyhlásené podmienky,  
- navrhol zmenu uznesenia v znení: 
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MsZ v Šali 
A. prerokovalo 
B. schvaľuje  

opätovné vyhlásenie VOS, 
C. ukladá  

1. pripraviť nové podmienky pre VOS, 
2. v nových podmienkach zvážiť zohľadnenie protinávrhu záujemcov doplniť kritériá 
o povinnosť dokladovať plnenie záväzkov voči štátu a SP, spresniť zdokladovanie 
spôsobu financovania, výpis z účtu, alebo doklad od príslušnej banky, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa stotožňuje s návrhom Ing. Bartošoviča, 
- navrhol, aby uznesenie bolo naformulované v znení MsZ berie na vedomie výsledky 

VOS, 
 
Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh 
- navrhol vyhlásiť 5 minútovú prestávku, 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- vyhlásiť 5 minútovú prestávku, 
 
Prezentácia: 22 
Za:  11 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o   procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara. 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že predkladateľ po odporúčaní komisie mal materiál stiahnuť z rokovania,   
 
Ing. Jozef Grell – procedurálny návrh 
- myslí si, že keď komisia uviedla, že uchádzači neuspeli vo výberovom konaní nemalo sa 

MsZ týmto materiálom zaoberať a nemal byť vypracovaný návrh zmluvy, 
- navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 
 
Prezentácia: 22 
Za:  17 
Proti:    3 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
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6. Stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technické 
zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali - materiál číslo A 6/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či zoznam úbytkov znamená, že tieto knihy už neexistujú, alebo sa takto 

evidujú, ale stále sa vypožičiavajú, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že každý rok sa robí inventarizácia a tituly, ktoré sú neaktuálne sa vyraďujú, 
 
Ing. László Gyurovszky – procedurálny návrh 
- navrhol upraviť tabuľku č. 4 Tabuľka knižničného fondu podľa jazykov, ktorá je súhrnom 

vyradených aj nevyradených, kým ostatné sú podľa skutočného fyzického stavu, 
- navrhol v I. v nákupe nových knižničných titulov, by bolo vhodné vedieť, aká je stratégia 

rozvoja tejto knižnice, analyzovať prírastky za roky 2005 – 2007, analyzovať podľa druhu 
literatúry, podľa jazykov, príp. podľa iných kritérií, ktoré sú potrebné podľa uváženia 
knižnice, 

- navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ na doplnenie. 
 
Hlasovanie o procedurálnom  návrhu Ing. László Gyurovszkého v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ na doplnenie. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   procedurálny návrh Ing. László Gyurovszkého a materiál bol 
stiahnutý z rokovania MsZ. 
 
 
7. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie november – december 2007, 

porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov 
komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo 
A 7/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, čo zahŕňa položka úprava materskej školy pri dome dôchodcov, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- ide o projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy materskej školy, týkajúce sa  

rozšírenia domova dôchodcov, 
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Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh  
- podal procedurálny návrh vyhlásiť prestávku, 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- vyhlásiť prestávku 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Procedurálny  návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie november – 
december 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu, 

B. berie na vedomie 
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie november – 
december 2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
8. Informácia komisie na ochranu verejného záujmu - materiál číslo A 8/1/08 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ján Kmeťo 
- uviedol, že si je vedomý priestupku, ktorý urobil a sumu v takej istej čiastke ako je výška 

pokuty venuje na účet komunitnej nadácie, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa čo bolo príčinou, že si túto povinnosť nesplnil, 
 
Ján Kmeťo 
- uviedol, že to bolo z časových dôvodov, 
 
Ing.  Jozef Mečiar 
- navrhol, aby bol akceptovaný návrh p. Kmeťa a aby voči nemu nebolo začaté konanie,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     informáciu komisie na ochranu verejného záujmu, 
B. schvaľuje  
     začatie konania voči poslancovi v zmysle Ústavného zákona 357/2004 Z.z. 
 
Prezentácia: 24 
Za:    8 
Proti:  11 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Do vystúpenia sa prihlásil p. Bohumil Sýkora, trvalý pobyt Šaľa, ktorý sa opýtal, akým 
spôsobom stanovilo MsZ cenu za pozemok, o kúpu ktorého v minulom roku žiadal, nakoľko 
táto cena je cca 3 000,- Sk.  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o nakladaní s mestským majetkom a o určení 

ceny je oprávnené rozhodovať MsZ a nie je povinnosť, aby MsZ odôvodňovalo svoje 
rozhodnutia. Odporučil p. Sýkorovi, aby opätovne podal žiadosť na kúpu predmetného 
pozemku, kde MsZ rozhodne o jeho odpredaji a cene.  

 
 
9. Výročná správa záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégia 

ekonomického rozvoja do roku 2010 – materiál číslo A 9/1/08 
Predložil Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- vyjadrila spokojnosť s vypracovaným materiálom a myslí si, že by bolo vhodné urobiť 

analýzu, prečo poklesla návštevnosť plavárne, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že zachovanie plavárne má veľký význam a vyslovil spokojnosť s jej činnosťou 

a verí, že MsZ nájde priestor pre vyčlenenie finančných prostriedkov, čím prispeje 
k celoročnej prevádzke plavárne. 

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

výročnú správu záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégiu 
ekonomického rozvoja do roku 2010, 
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B. berie na vedomie 
výročnú správu záujmového združenia AQUASPORT za rok 2007 a stratégiu 
ekonomického rozvoja do roku 2010. 

 
Prezentácia: 24 
Za:  24 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
10. Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2007 – materiál číslo A 10/1/08 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že v správe nie je uvedené, že mesto Šaľa stiahlo žalobu na Ing. Barana 
- ďalej uviedol, že z uvedených 10 grantov, ktoré mesto získalo je sedem takých, ktoré 

bežali súbežne už tri roky spätne a zatiaľ do mesta neprišli žiadne investície, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je pravda, že mesto stiahlo žalobu na Ing. Barana 
- ďalej uviedol, že v roku 2007 sa mesto nemalo možnosť uchádzať o granty, pretože prvá 

výzva vyšla v januári 2008, je pravda, že sa nepodarilo pritiahnuť zatiaľ žiadneho 
investora do mesta, ale prebiehajú ďalšie rokovania s možnými investormi, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- upozornil na malú mieru úspešnosti v projektoch , o ktoré sa mesto sa uchádzalo, 
- uviedol, že čo sa týka investorov v krátkej dobe bude podpísaný projekt s investorom, 

ktorý bude robiť komponenty pre výrobu v Samsungu a plánuje začať činnosť už v tomto 
roku, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto má ešte ďalších 11 projektov, ktoré sú v posudzovaní a v zmysle zákona 

č. 211 požiadalo o sprístupnenie informácií ohľadne projektu nórskeho fondu, 
- požiadal všetkých poslancov MsZ o spoluprácu pri získavaní grantov a investorov, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že čerpanie grantov bude aj v tomto roku mizivé, pretože proces ich uzatvorenia 

je veľmi zdĺhavý a k preplateniu príde až budúci rok, 
- uviedol, že čo sa týka tabuľky úspešnosti a neúspešnosti projektov, bolo by vhodné 

uvádzať aj dôvod vypadnutia, či to bolo z dôvodov nekvality spracovania, alebo 
z dôvodov, ktoré mesto nevie ovplyvniť, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ani jeden z projektov nebol neúspešný z dôvodu formálnych chýb, každý  
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      projekt bol prijatý a vyhodnotený a vyradený z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že správa o činnosti mesta je aj správa o činnosti poslancov a je povinnosťou 

poslancov, aby sa podieľali na činnosti mesta, je dôležité, aby mesto malo pripravené 
a vypracované projekty, ktoré môžu byť prihlásené v rámci celého programovacieho 
obdobia, 

 
Ing. František Botka  
- uviedol, že súhlasí s tým, že každý poslanec by mal lobovať za mesto, ide o to, aby sa 

poslanci dozvedeli včas o možnosti získania grantu, alebo projektu, aby mohli lobovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2007, 
B. berie na vedomie 

správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2007. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
11. Petícia za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27 až 

č. 33 – materiál číslo A 11/1/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že by na tomto území mala byť zachovaná zeleň, 
 
Ing. Imrich Pleidel 
- uviedol, že je požiadavka väčšiny obyvateľov mesta, aby boli vybudované parkovacie 

miesta, ktorých je nedostatok v meste, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- opýtal sa, aký bol motív spísania tejto petície,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

petíciu za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27-33, 
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B. berie na vedomie 
petíciu za zachovanie zelene pred obytným domom na ul. Budovateľskej č. 27-33. 
 

Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN o informovaní - materiál číslo B 1/1/08 
Predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ. 
 
 
2. Oprava uznesenia č. 8/2007 – XVI./2 z 8. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa  

15. 11. 2007 - materiál číslo B 2/1/08 
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 opravu uznesenia č. 8/2007 – XVI./2. zo dňa 15.11.2007, 
B. schvaľuje 

opravu Uznesenia č. 8/2007 – XVI./2. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
15.11.2007 tak, že v texte citovaného prijatého uznesenia sa vypúšťa označenie žiadateľov 
Jozef Herák a manž. Erika, a vkladá sa označenie žiadateľov: Jozef Herák a Erika 
Heráková, bytom Orechová 401/7, Šaľa.  
 

Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta - 

materiál číslo B 3/1/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh  
- navrhol rozšíriť v § 10 bod 1. o nasledovné objekty: 

Budova COV Šaľa – Veča 
Spoločenský dom Šaľa – Veča 
Športová hala – Hádzanársky štadión 
Kolkáreň 
Čistička odpadových vôd 
Budova Domu kultúry 
Dom smútku Šaľa a plynová kotolňa 
Dom smútku Šaľa – Veča 
Strojovňa zimný štadión 
Budova – sociálne zariadenie zimný štadión 
Požiarna zbrojnica Veča 
Tepelné hospodárstvo (spoločnosť MeT) 
 

- myslí si, že športové zariadenia sú síce stratové, ale majetok vo Veči je lukratívny a ak sa 
objekty, ktoré navrhol dostanú do VZN, rozhodnutie o ich predaji je závažná vec a je 
správne, že v prípade ich predaja bude mesto potrebovať súhlas 3/5 väčšiny poslancov 
MsZ. Toto sa týka aj majetku mesta, ktorý mesto odovzdalo spoločnosti MET. 

- žiada, aby v bode 3.3 prišlo ku korekcii takým spôsobom, že v bode d/ uzatvorenie 
zmluvy s konkrétnym žiadateľom, by sa doplnilo „na základe odporúčania VMČ“,  

- uviedol, že nie je správne, aby sa v prípade jedného žiadateľa automaticky podpísala 
zmluva a navrhol zmenu v poslednej vete tohto bodu a to „aj v prípade jedného žiadateľa 
na základe vyjadrenia VMČ“, 

  
Martin Alföldi  
vyjadril sa k jednotlivým doplneným bodom nasledovne: 
- uviedol, že čo sa týka ČOV je problém, pretože ČOV je zariadením vodárenským a je 

vložená ako akcie do ZsVS, 
- čo sa týka domu smútku vo Veči a ostatných objektov mesto nebude mať dostatok 

financií na rekonštrukciu tohto majetku a v prípade, ak príde nejaký investor nevidí 
dôvod, prečo by sa objekt, ktorého by sa to týkalo nemal odpredať, týmto bude sťažené 
rokovanie s potencionálnymi záujemcami pri odpredaji, keď bude treba zmenu VZN, 

- čo sa týka finančných prostriedkov, ktoré sa získajú z odpredaja majetku vo Veči budú 
použité na zveľadenie časti Veča, 

- uviedol, že firma MENERT s.r.o. nemá prísľub na odpredaj akejkoľvek časti MeT Šaľa 
spol. s r.o. a nie je s ním žiadna dohoda, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- doplnil, že čo sa týka vodárenského majetku, mesto zainvestovalo do rekonštrukcie ČOV 

a tento majetok by mal patriť tomu, kto ho spravuje a kto tvorí cenu. Mesto na základe 
výzvy ZsVS urobilo súpis majetku, kde je navrhnutých niekoľko možností ako tento 
majetok previesť do majetku ZsVS, 

- čo sa týka MeT Šaľa spol. s r.o. nie je správna akákoľvek blokácia vstupu investora do 
tejto spoločnosti, 

 
 Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že schválenie VZN neznamená zablokovanie, ale ide len o to, aby predaj týchto 
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objektov bol zložitejší a dobre premyslený, 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že toto VZN by sa malo týkať hlavne budov, ktoré majú historický význam pre 

mesto a myslí si, že ak príde investor nemalo by byť rokovanie brzdené VZN, 
 
Ing. Štefan Bartošovič - poslanecký návrh 
- uviedol, že čo sa týka tepelného hospodárstva je to pre mesto strategická záležitosť, 

v minulosti bolo rokované aj s firmou MENERT s.r.o., ale nepodarilo sa s nimi nájsť 
spoločnú reč, dnes je ťažké tieto technológie zlúčiť, nezávislá organizácia má posúdiť 
možnosť spojenia týchto dvoch sústav, 

- čo sa týka zaradenia majetku tepelného hospodárstva MeT do VZN je to správne, 
nakoľko ide o veľký majetok a je opodstatnené, aby sa o odpredaji rozhodlo 3/5-novou 
väčšinou, 

- žiada, aby do § 10, bod 1 bol zaradený majetok mesta, ktorý bol vložený do spoločnosti 
MeT Šaľa spol. s r.o., 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- navrhol, aby boli naformulované poslanecké návrhy tak, že v § 10 by pribudol  bod 3.,  

kde budú určené majetky, ktoré možno predať len po schválení 3/5 väčšinou, ale neboli 
by zaradené do VZN a tým by nebola nutná zmena VZN pri ich odpredaji, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že zaradenie týchto objektov do VZN nie je správne, 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- trvá na tom, aby COV zostalo v majetku mesta a aby mesto rozhodovalo o jeho využití, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že záleží hlavne na nastavení podmienok VOS a za niekoľko rokov aj tak bude 

treba rekonštrukciu tohto objektu nejako riešiť, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že určovanie prevádzok v COV vo Veči nie je správne, pretože ani v centre 

mesta sa neurčujú prevádzky, ktoré tu budú zriadené, 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že finančné prostriedky získané z prenájmu COV by sa mali použiť na 

rekonštrukciu objektu,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa zatiaľ žiadnemu vedeniu mesta nepodarilo získať finančné prostriedky na 

rekonštrukciu COV a je nereálne, aby sa odkladali každoročne finančné prostriedky 
získané z prenájmu a po niekoľkých rokoch boli použité na rekonštrukciu objektu, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ak obyvatelia časti Veča budovu COV chcú, malo by mesto hľadať spôsob ako 

túto budovu zrekonštruovať, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto hľadá všetky spôsoby, ako zveľadiť a opraviť budovu COV, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že energie v COV sa mesta netýkajú, pretože sa na ne skladajú všetci nájomníci, 

ale mesto musí nájsť spôsob ako získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. 
 
Hlasovanie o poslaneckých návrhoch Mgr. Jozefa Belického v znení: 
 
1. rozšíriť § 10 bod 1. o nasledovné objekty: 

- Budova COV Šaľa – Veča 
- Spoločenský dom Šaľa – Veča 
- Športová hala – Hádzanársky štadión  
- Čistička odpadových vôd 
- Budova Domu kultúry 
- Kolkáreň 
- Dom smútku Šaľa + plynová kotolňa 
- Dom smútku Šaľa – Veča 
- Strojovňa zimný štadión 
- Budova – sociálne zariadenie zimný štadión 
- Požiarna zbrojnica Veča 
- Majetok spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 

 
- spomenutý majetok v bode 1. možno odpredať, zameniť len schválením uznesenia, za 

ktoré hlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov, 
 
Prezentácia: 20 
Za:  15 
Proti:    2 
Zdržal sa:   3 
 
2. v § 11 bod 3.3 do bodu d/ doplniť „na základe odporúčania VMČ“ a v ďalšej vete 

„v prípade jedného žiadateľa sa postupuje podľa písmena d/“. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
Poslanecké návrhy Mgr. Jozefa Belického boli prijaté. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovanými poslaneckými návrhmi Mgr. Jozefa 
Belického v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Dodatku č.1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 
B. schvaľuje 

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v predloženom 
a doplnenom znení. 
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Prezentácia: 21 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šali - materiál číslo 

B 4/1/08 
Predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Materiál bol na návrh predkladateľa stiahnutý z rokovania MsZ. 
 
 
5. Obsah a rozsah zmien a doplnkov č. 1 územného plánu centrálnej mestskej zóny - 

materiál číslo B 5/1/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Hollý 
- oboznámil prítomných so závermi strategickej komisie a odporúča neschváliť odpredaj 

pozemku za účelom výstavby galérie a prerokovať túto žiadosť až po schválení zmien 
CMZ, 

- komisia odporúča schváliť predložený návrh CMZ, okrem bodu č. 9, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že VMČ č. 1 konzultoval s obyvateľmi dotknutých obytných domov, ktorí sú 

proti výstavbe obchodného centra LIDL a žiadajú ponechanie a skvalitnenie zelene na 
tomto území, zároveň sú proti výstavbe obytných domov na tomto území, 

- uviedol, že v tomto znení bola na MsÚ zaslaná aj petícia občanov, 
 
Martin Alföldi 
- oboznámil prítomných s obsahom petície občanov, ktorí vyjadrili nesúhlas s akoukoľvek 

výstavbou v uvedenom priestore a žiadajú zachovanie zelene a vybudovanie parku 
v danom priestore, 

 
Ing. František Botka 
- požiadal, aby sa k predloženému materiálu vyjadril aj mestský architekt, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- uviedol, že podnety a požiadavky sa sumarizovali cca 3 roky a štvrtý rok bol pripravený 

zoznam zmien, s ktorým sa stotožňuje, až na bod č. 9, kde je uvažované s vylúčením 
bytovej zástavby na Dolnej ul., 

- uviedol, že zastavanosť v tejto lokalite by mohla dosiahnuť až 16%, čo je ideálne, 
nakoľko mesto potrebuje bytovú zástavbu,  
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že občania apelujú na to, aby v tejto lokalite ostala zeleň a podporil petíciu 

občanov, 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- navrhol, aby sa o jednotlivých lokalitách hlasovalo individuálne, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- poukázal na to, že aj pri budovaní obchodov TESCO a Kaufland bola spísaná petícia 

občanov a v dnešnej dobe je málo občanov, ktorí by sa netešili z toho, že sa tieto obchody 
vybudovali, 

- opýtal sa, prečo SSC nechce dodržať zmluvný záväzok, ktorým sa zaviazali vybudovať 
kruhový objazd a poukázal na nevyužitý pozemok vo Veči pri SHELL, 

- myslí si, že tento obchod bude aj tak vybudovaný, ale bude rozdiel v tom, že to bude na 
súkromnom pozemku a mesto tým stratí finančné prostriedky a ostatné ponúknuté služby, 
ktoré bolo možné získať odpredajom daného pozemku, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že petícia hovorí len o vybudovaní LIDL-u v tejto lokalite, nie je proti jeho 

vybudovaniu všeobecne, 
- uviedol, že s SSC neexistuje žiadny zmluvný vzťah, 
- uviedol, že by bol rád, keby sa zhodnotil pozemok vo Veči pri SHELL, ale nie ho 

odpredať súkromnej firme, ktorá by tu vybudovala svoju prevádzku a obyvatelia časti 
Veča by z toho nemali žiadny osoh, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že víta vybudovanie LIDL-u v meste, ale v lokalite mimo mesta a mesto musí 

prihliadať na požiadavky obyvateľov, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- podporil mestského architekta a uviedol, že úprava ÚPM CMZ patrí do rúk odborníkov a 

je nutné túto lokalitu dotvoriť architektonicky, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa Ing. Hollého na problém s odpredajom pozemku pre FOTOCENTRUM, 
 
Ing. Peter Hollý 
- znova zopakoval, že tlmočil názor komisie pre strategický rozvoj, 
 
Mgr. Pavol Bucko – zástupca firmy LIDL 
- oboznámil prítomných s ponukou firmy LIDL a uviedol, že k tomu aby firma mohla 

postaviť svoju predajňu je nutné urobiť zmenu ÚP, 
- uviedol, že bude vybudovaných cca 125 parkovacích miest, ktoré budú slúžiť aj občanom 

tejto lokality a čo sa týka zásobovania, zásobuje sa len jedným vozidlom medzi 6.00 až 
7.00 hod., 

- uviedol, že táto lokalita bola vybraná hlavne z dôvodu malej siete obchodov v tejto časti 
mesta, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, aký typ stavby sa plánuje vybudovať,  
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Mgr. Pavol Bucko – zástupca firmy LIDL 
- uviedol, že firma sa rozhodla pre neštandardný typ predajne, ktorý by zapadol do tejto 

lokality, 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, ako bude firma LIDL postupovať pri obnove zelene v danej lokalite, 

 
Mgr. Pavol Bucko – zástupca firmy LIDL 
- uviedol, že firma LIDL ponúka revitalizáciu celého okolia,  

 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa, v akom štádiu je rokovanie s ďalším vlastníkom pozemku, 
 

Mgr. Pavol Bucko – zástupca firmy LIDL 
- uviedol, že ďalší vlastníci sú fyzické osoby, prebiehajú s nimi rokovania, ale táto vec nie 

je doriešená. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- hlasovať o každej zmene v návrhu ÚPN CMZ osobitne 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý. 
 
Hlasovanie o navrhnutých zmenách a doplnkoch ÚPN CMZ: 
1. Areál prevádzky ALBA, s. r. o. na Hlavnej ulici: 
      Prezentácia: 20 
      Za:     6 
      Proti:    5 
      Zdržal sa:      9 
      Návrh zmeny nebol prijatý. 
 
2. Spojovacia komunikácia z ul. J. Feketeházyho k prevádzkam firmy Alba a Supramat 
      Prezentácia: 22 
      Za:   12 
      Proti:    0 
      Zdržal sa:  10 
      Návrh zmeny bol prijatý. 
 
3. Vnútroblok prevádzky ATEX, s.r.o., na Hlavnej ul. 
      Prezentácia: 21 
      Za:   18 
      Proti:    0 
      Zdržal sa:      3 
      Návrh zmeny bol prijatý. 
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4. Zrušenie verejno-prospešnej stavby (VPS) D18 medzi ul. P. Pázmaňa a Školskou ul. 
a úprava okolia amfiteátra 

      Prezentácia: 22 
      Za:   20 
      Proti:    1 
      Zdržal sa:    1 
      Návrh zmeny bol prijatý. 
 
5. Tvarovo-priestorová aktualizácia peších plôch, zelene vo vzťahu k zrealizovaným a 

pripravovaným investičným zámerom na Hlavnej ul. a na Nám. A. Dubčeka 
      Prezentácia: 23 
      Za:   23 
      Proti:    0 
      Zdržal sa:    0 
      Návrh zmeny bol prijatý. 
 
6. Rozšírenie možnosti zástavby polyfunkčným objektom na Kráľovskej ul. 
      Prezentácia: 23 
      Za:   21 
      Proti:    0 
      Zdržal sa:    2 
      Návrh zmeny bol prijatý. 
 
7. Zmena účelu využitia a rozsahu zástavby na nároží ul. SNP a ul. Kráľovskej  

(západnej strany) 
      Prezentácia: 22 
      Za:   10 
      Proti:    5 
      Zdržal sa:    7 
      Návrh zmeny nebol prijatý. 
 
8. Úprava podlažnosti v rámci CMZ  
      Prezentácia: 21 
      Za:   19 
      Proti:    0 
      Zdržal sa:    2 
      Návrh zmeny bol prijatý. 
 
9. Vylúčenie možnosti funkčného využitia na bývanie 
      Prezentácia: 23 
      Za:     6 
      Proti:    7 
      Zdržal sa:  10 
      Návrh zmeny nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovanými poslaneckými návrhmi v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č.1 územného plánu centrálnej mestskej zóny, 
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B. ukladá 
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č.1 územného plánu centrálnej 
mestskej zóny v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok 
a požiadaviek a vrátane schválených položiek v jednotlivých častiach. 

 
Prezentácia: 23 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 a návrh na úpravu platu 

primátora - materiál číslo C 1/1/08 
Predložil Ing Miroslav Polónyi, poslanec MsZ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že v prílohe č. 2 je chyba v riadku o vyplatených odmenách v predchádzajúcich 

rokoch, pretože Ing. Tibor Baran v roku 2006 nedostal odmenu, ale bola mu vyplatená 
dovolenka a odstupné, 

- nesúhlasí s vyplatením odmeny primátorovi za činnosť, ktorá je v odôvodnení vyplatenia 
odmeny, pretože si myslí, že ide o činnosti, ktoré vyplývajú z jeho funkcie, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nesúhlasí s prílohami tohto materiálu, a že sú zavádzajúce, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, kto je autorom tohto materiálu a myslí si, že takéto odôvodnenie nemá 

v materiáli byť a odmena nemá byť vyplatená za činnosť, ktorá sa ešte len plánuje, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je autorom citovanej prílohy, ale muselo prísť k chybe a nebolo to napísané 

účelne, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že základný plat je daný zo zákona a podstatný je koeficient, ktorý schvaľuje 

MsZ, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- požiadal zástupcu primátora, aby sa ospravedlnil ako poslancom, tak aj v médiách za tieto 

zverejnené údaje, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že materiál by mal byť predložený na schválenie, ale bez príloh, pretože poslanci 
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nebudú hlasovať za prílohy v tom znení, ako boli predložené, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že materiál nie je potrebné stiahnuť z rokovania, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že treba o návrhu uznesenia ako takom hlasovať, 
 
Ing. Marián Kántor 
- navrhol, aby boli obidve prílohy stiahnuté z materiálu, aby sa to s touto chybou nešírilo 

ďalej, 
 
Ing. László Gyurovszky – procedurálny návrh 
- navrhol vypustiť doplnenie dôvodovej správy a prílohu č. 1 a č. 2 z predloženého 

materiálu, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- uviedol, že ako predkladateľ materiálu sa stotožnil s návrhom Ing. Gyurovszkého, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že sa zaručuje, že informácie budú zverejnené v správnom znení a osobne sa 

ospravedlní Ing. Tiborovi Baranovi, 
 
Tibor Dubis 
- súhlasí s návrhom Ing. Gyurovszkého. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 a návrh na úpravu platu primátora, 
B. schvaľuje  

1. odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2007 vo výške 30% súčtu platov za obdobie roka 
2007, 

2. úpravu platu primátora, t.j. plat v zmysle § 3 zák. č. 253/1994 Z.z. (súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci 
kalendárny rok a 3,21 násobok podľa počtu obyvateľov mesta Šaľa) vynásobiť 
koeficientom 1,25 s účinnosťou od 01. 01. 2008,  

C. zrušuje 
prílohu č. 1 a č. 2 k predkladanému materiálu. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mesta Šaľa - materiál číslo C 2/1/08 
Predložil Ing Miroslav Polónyi, poslanec MsZ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 30 % z jej mesačného platu, 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej  v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta Šaľa v zmysle § 18c, ods. 5 zákona  
č. 369/1990 Zb. vo výške 30% z jej mesačného platu s účinnosťou od 01. 01. 2008 do  
31. 08. 2008.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského 
zastupiteľstva“ - materiál číslo C 3/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- opýtal sa, či zástupca primátora poberá odmenu ako poslanec a za funkcie z toho 

vyplývajúce, pretože Ing. Botka, ako zástupca primátora nikdy odmeny nepoberal, 
- podal poslanecký návrh, aby koeficient prepočtu odmeny zástupcu primátora zostal vo 

výške 0,35 platu primátora, 
 
Ing. Michal Lužica 
- navrhol, aby koeficient prepočtu odmeny poslancov bol vo výške 0,08, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- ponechať koeficient prepočtu odmeny zástupcu primátora vo výške 0,35  
 
Prezentácia: 19 
Za:    9 
Proti:    0 
Zdržal sa: 10 
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Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michala Lužicu v znení: 
- navrhol, aby koeficient prepočtu odmeny poslancov bol vo výške 0,08, 
 
Prezentácia: 22 
Za:    3 
Proti:    7 
Zdržal sa: 12  
 
Poslanecký návrh Ing. Michala Lužicu nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na novelizáciu Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, 
členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva,  

B. schvaľuje   
novelizáciu Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií 
– neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  11 
Proti:    3 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa - materiál číslo C 4/1/08 
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 

prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa, 
B. berie na vedomie 

prehodnotenie úverových možností mesta Šaľa. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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5. Podanie žiadosti o dotáciu na viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ J. Hollého, Hollého ul.  
č. 48, Šaľa - materiál číslo C 5/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila túto aktivitu, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Jána 
Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa, 

B. schvaľuje 
1. Podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Jána 

Hollého, Hollého ul. č. 48, Šaľa,  
Termín: február 2008                           Zodpovedný: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Jána Hollého, Hollého 
ul. č. 48, Šaľa, 

3. Prijatie podmienok realizácie výstavby uvedených vo výzve.  
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na 

realizáciu projektu stavebných úprav ZŠ J. Murgaša, Horná č 22, Šaľa – materiál 
číslo C 6/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- navrhol upraviť bod c. na spolufinancovanie, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že podporuje tento projekt a požiadal o podporu aj ostatných poslancov, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- podporil realizáciu tohto projektu. 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že navrhnuté znenie uznesenia je kópiou manuálu ROP 1.1 a je nutné v tomto 

znení ho prijať, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že uznesenie musí byť naformulované podľa manuálu, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Stavebné 

úpravy - zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie o triedy MŠ objektu ZŠ J. Murgaša, 
Horná č. 22, Šaľa“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu J. Murgaša, Horná č. 22, 
Šaľa a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 
a okolia 2007-2013, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 

výške 2 087 590,- Sk. 
 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. ROP na 

realizáciu projektu stavebných úprav Základnej školy s materskou školou Petra 
Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Pázmány Péter 
Alapiskola és Óvoda, Ul.P.Pázmaňa č. 48, Šaľa – materiál číslo C 7/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- podporil tento projekt a požiadal o podporu aj ostatných poslancov, 
 
Ing. Michal Lužica - procedurálny návrh 
- uviedol, že by bolo vhodné venovať sa najprv jednému projektu, až potom začať 

s realizáciou ďalšieho a preto navrhuje stiahnuť tento bod z rokovania, 
 
Ing. Helena Psotová 
- nesúhlasí so stiahnutím materiálu, 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Michala Lužicu v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 
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Prezentácia: 19 
Za:    5 
Proti:  10 
Zdržal sa:   4 
 
Procedurálny návrh Ing. Michala Lužicu nebol prijatý. 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, prečo mesto nezaregistrovalo RRA projekt a na ROP projekt sa nemôžu dávať 

podmienky, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že spôsob terajšej registrácie záleží na rýchlosti a RRA môže prihlásiť viac 

projektov naraz a možnosť zaregistrovania sa je týmto väčšia, ako keby to robil jeden 
pracovník MsÚ, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že v týchto projektoch nie je možné dávať podmienky, ale bez odsúhlasenia 

v MsZ nie je možné túto žiadosť podať, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, aký bol dôvod na to, aby tieto dva materiály boli predložené až priamo na 

rokovanie MsZ, 
- opýtal sa, či ostatné školy nemali záujem podať projekt a aká je šanca na úspech dvoch 

žiadostí, či mesto dá jednoznačné stanovisko k tomu, ktorú žiadosť uprednostňuje, alebo 
to ide mimo mesta, 

- opýtal sa, či tým, že MsZ dá súhlas s podaním obidvoch žiadostí sa nemôže stať, že 
odsúhlasia projekt, ktorý vyžaduje menšie finančné náklady, teda pre maďarskú školu 
a ZŠ Murgaša ostane znova mimo, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že výzvy vyšli 21. 1. 2008 a uznesenie muselo byť spracované presne podľa 

textácie tejto výzvy, bol spresňovaný rozpočet, prebiehali konzultácie s projektantom a až 
teraz bola známa celková suma, z ktorej sa počítajú oprávnené náklady a percento 
spolufinancovania mestom, 

- uviedol, že budú vypísané termíny na hodnotenie a predkladanie projektov, tieto projekty 
budú môcť byť predkladané v období niekoľkých rokov, 

- uviedol, že je vypracovaný materiál, ktorý bude predložený na budúcom rokovaní MsZ, 
kde budú predložené návrhy na prípravu projektov, ku ktorým sa môžu poslanci MsZ 
vyjadriť, prípadne tento návrh doplniť, 

- uviedol, že na posledný dotaz Ing. Bartošoviča nevie odpovedať, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- doporučil, aby sa táto žiadosť prerokovala v marci tohto roku, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je v prvom rade nutné stanoviť si priority, v tomto prípade ide 

o infraštrtuktúru vzdelávania, čo je regionálny operačný program, kde mohli byť 
zaradené školy a materské školy, ktoré majú pripravené projekty, v tomto 
programovacom období je tá výhoda, že kto je zaregistrovaný sa môže prihlasovať 
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priebežne a nie je správne zabrániť možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky škole, 
ktorá už projekt má vypracovaný tým, že to MsZ nepodporí, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že na rozdiel od minulého obdobia ministerstvo zvolilo priebežný spôsob 

vyhodnotenia projektov, čiže 1. projekt ktorý bol zaregistrovaný už má stanovený termín 
kedy bude podaná žiadosť, ak sa podarí zaregistrovať 2. projekt ten bude hodnotený 
samostatne a počet podaných projektov sa vzájomne neovplyvňuje, nejde o konkurenčné 
projekty, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- poďakoval sa Ing. Gyurovszkému za objasnenie situácie, 

 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa, či sa môže ten istý projekt podať aj druhý krát, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že môže byť podaný znovu o rok, 

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, či ostatné školy boli oboznámené s tým, že môžu podať projekt, alebo niekto 

rozhodol, že to môžu byť len tieto školy, 
 
Martin Alföldi 
- ide o rozhodnutie mesta ako zriaďovateľa a postupne sa bude pokračovať s ostatnými 

školami, 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že z vyhlásenia Ing. Psotovej vyplýva, že vedenie ZŠ Murgaša a maďarskej 

školy je perfektné a ostatné vedenia nie sú kompetentné, pretože projekty nepredložili, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že projekt ZŠ Murgaša bol schválený v zásobníku už v roku 2007 a bol 

financovaný z vlastných zdrojov školy a nie je to o schopnosti a neschopnosti vedenia 
školy. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Schola 

Novum – Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya 
s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským“, ktorý je realizovaný pre Základnú 
školu s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom 
maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Ul. P. Pázmaňa č. 48, Šaľa, a ktorý je 
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007-
2013, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo 

výške 600.000,- Sk. 
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Prezentácia: 21 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
Primátor mesta, Martin Alföldi, vzhľadom na blížiacu sa 22.00 hodinu, podal 
procedurálny návrh pokračovať v rokovaní MsZ do 24.00 hod. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Martina Alföldiho v znení: 
- pokračovať v rokovaní MsZ do 24.00 hod. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  11 
Proti:    2 
Zdržal sa:   8 
 
Procedurálny návrh Martina Alföldiho bol prijatý. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na dopredaj bytov z V. a VI. Etapy - materiál číslo D 1/1/08 
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 
A. prerokovalo 

návrh na dopredaj bytov z V. a VI. etapy, 
B. schvaľuje 

1. dopredaj bytu na ulici Slnečnej, dom so súpisným číslom 1941/3 pre: 
Alžbetu Szabovú, byt č. 32, VII. poschodie, parc. č. 3080/36,37,38,39 v podiele 
139/10 000, v cene 20 797,- 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: 
Máriu Horváthovú, byt č. 24, prízemie, parc. č. 985/3 v podiele 187/10 000, 
v cene 18 526,- 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. 
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2. Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. 
SNP - materiál číslo D 2/1/08 

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 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Ul. SNP, 
B. schvaľuje 
     zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc.č. 2799/1 o výmere cca 3 m2 v cene podľa 

hodnotovej mapy mesta 1.400,-Sk/m2, t.j. v celkovej cene cca 4.200,- Sk pre Miroslava 
Sýkoru, bytom Nešporova 1007/1, Šaľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:    0 
Proti:  14 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej 

ul. - materiál číslo D 3/1/08 
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 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlbokej ul., 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, diel 1 neknihovanej parc. č. 1478 (parc. č. 2390 KN 
reg. C) o výmere 377 m2 v cene podľa cenovej mapy mesta 1 800,- Sk/m2, t.j. v celkovej 
cene 678 600,- Sk pre Viktora Vogla, Kalinčiakova 470/5, Šaľa. 

 
Prezentácia: 23 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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4. FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku 
na Dolnej ul. - materiál číslo D 4/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podporuje zmluvný odplatný prevod tohto pozemku, jednak z dôvodu, že je tu 

podmienka vybudovať oplotenie, čo je aj žiadosť riaditeľky kaštieľa, otvorí sa týmto 
priestor amfiteátra a mesto bude nútené tento problém riešiť, mesto Šaľa si zaslúži mať 
svoju galériu, nakoľko je tu viac umelcov, jedným z nich je aj Igor Boháč, ktorý svojou 
tvorbou reprezentuje a zviditeľňuje mesto,  

 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- uviedol, že ak by tento pozemok bol odpredaný formou súťaže, našlo by sa viac 

záujemcov o tento pozemok a navrhol zmeniť bod B. neschvaľuje, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že plne podporuje tento predaj, a rozvoj a podpora kultúry je vizitkou mesta, 

 
 Ing. Marián Kántor 
- myslí si, že tento odpredaj nie je v súlade s VZN, 
 

MUDr. Svetozár Hikkel  
- uviedol, že Šaľa má takýchto umelcov a musia vystavovať v iných mestách, kde ich 

výstavy majú veľký ohlas, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že v konečnom dôsledku vždy rozhoduje o akomkoľvek odpredaji MsZ,  

p. Boháč reprezentuje mesto a jednoznačne súhlasí s odpredajom pozemku, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- súhlasí a podporuje odpredaj pozemku na daný účel  
- myslí si, že mesto sa môže presláviť tým, že je tu niekoľko umelcov, ktorí chodia po 

svete a robia dobré meno mestu,  
- uviedol, že mesto nemá žiadny kultúrny stánok, ktorým by sa mohlo prezentovať, 

 
Ing. Peter Hollý 
- uviedol, že tento projekt komisia neodmieta, ale ak tu bude povolená stavba, nebude 

možnosť komplexne upraviť tento priestor,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- upozornil, že galéria má byť pomenovaná po známom slovenskom fotografovi. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- B. neschvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 5/1 o výmere cca 480 m2 (výmeru 
upresní GP) pre FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa v cene podľa 
cenovej mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene cca 960 000,- Sk. 
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Prezentácia: 21 
Za:    4 
Proti:  11 
Zdržal sa:   6 
 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Školskej ul. v areáli amfiteátra, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 5/1 o výmere cca 480 m2 (výmeru 
upresní GP) pre FOTOCENTRUM – Igor Boháč, Dolná 524/1, Šaľa v cene podľa cenovej 
mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene cca 960 000,- Sk. 

C. ukladá 
zaviazať budúceho vlastníka preložiť oplotenie amfiteátra podľa požiadavky MsÚ. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  15 
Proti:    2 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o predĺženie odpustenia 

nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte 
bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali - materiál číslo 
D5/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že si váži prácu materského centra, ale myslí si, že by mali hradiť prenájom za 

nebytové priestory a časti dvora na rok 2008 vo výške 30% z nájomného v zmysle VZN 
č. 6/2007 s tým, že režijné náklady budú hradiť v plnej výške, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že súhlasí s návrhom Ing. Heleny Psotovej a bolo by vhodné uviesť, aké sú 

náklady na prevádzku Materského centra, 
 
Milena Verešová 
- uviedla, že Materské centrum nemá žiadne príjmy, okrem dobrovoľných príspevkov 

mamičiek a súhlasí s odpustením prenájmu tejto organizácii, 
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Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že keďže mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, nemyslí si, že by malo 

odpustiť prenájom, pretože prenájom platia aj iné organizácie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za 
nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej 
v Šali, 

B. schvaľuje 
prenájom za nebytové priestory a časti dvora na rok 2008 vo výške 30% z nájomného 
v zmysle VZN č. 6/2007 s tým, že režijné náklady bude nájomca hradiť v plnej výške. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  14 
Proti:    4 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Návrh na vyhlásenie verejnej dražby na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta 

Šaľa, časť parc. č. 2338/1 o výmere cca 1 320 m² na ul. Pázmáňa v Šali - materiál 
číslo D 6/1/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- navrhla, aby bol schválený prenájom spoločnosti INTEVO, 

 
Ing. Jozef  Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhol zmeniť dražbu na VOS, ktorej podmienky sú vypracované v materiáli, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh 
- uviedol, že riešenie, ktoré bolo navrhované na poslednom MsZ bolo správne 

a zabezpečilo by operatívny prístup finančných prostriedkov do rozpočtu mesta 
a dostavanie objektu, ktorý by tam mal vyrásť, 

- navrhol stiahnuť materiál z rokovania a ďalej rokovať s firmou LIPAMA. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
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Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
7. Nitriansky samosprávny kraj – prevod vlastníctva pozemkov pod „Okružnou 

križovatkou ul. Dolná, Vlčanská, Družstevná“ - materiál číslo D 7/1/08 
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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na zmluvný odplatný prevod vlastníctva 
pozemkov pod „Okružnou križovatkou ul. Dolná, Vlčanská, Družstevná“ pre Nitriansky 
samosprávny kraj, 

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod vlastníctva pozemkov pod „Okružnou križovatkou ulíc Dolná – 
Vlčanská - Družstevná“ o  celkovej výmere cca 2 899 m² – zoznam parciel je uvedený 
v prílohe tohto uznesenia (výmera bude upresnená geometrickým plánom) v symbolickej 
cene 1,- Sk, pre Nitriansky samosprávny kraj so sídlom Štefánikova trieda. 69, 949 01 
Nitra.  

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
8. Návrh na zámenu pozemkov s PD Šaľa - materiál číslo D 8/1/08 
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 zámenu nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Šaľa medzi mestom Šaľa a RD Šaľa, 
B. schvaľuje 

zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa: 
a. ornú pôdu v extraviláne vo vlastníctve mesta Šaľa o celkovej rozlohe 2,7198 ha 

(označenie parciel a výmera sú uvedené v prílohe uznesenia), 
b. za pozemky v zastavanom území mesta vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, ul. 

Hviezdoslavova 2, Šaľa o celkovej rozlohe 6874 m² (výmera a označenie parciel 
zmysle GP č.35/2006 a GP č.30/2007 sú uvedené v prílohe uznesenia). 
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Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
9. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové 

prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia 
a inžinierske siete, Šaľa“ - materiál číslo D 9/1/08  

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 zmluvného odplatného prevodu hnuteľného majetku „STL plynovod d90 – dl. 512 
m, plynové prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia 
a inžinierske siete, Šaľa“,  

B. schvaľuje  
zmluvný odplatný prevod hnuteľného majetku „STL plynovod d90 – dl. 512 m, plynové 
prípojky d40 2 ks – dl. 31 m, d32 1 ks – dl. 50 m – Obslužná komunikácia a inžinierske 
siete, Šaľa“ pre SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (IČO: 
35910739) v cene vo výške 813.000,- Sk. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Komunitná nadácia – voľba členov dozornej rady, správnej rady a správcu nadácie 

– materiál číslo E 1/1/08 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Jozef Mečiar predložil návrhy nominovaných členov: 
1. do dozornej rady nadácie: 

Ing. František Botka, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová 
2. do správnej rady nadácie: 

Mgr. František Adam, MUDr. Martin Alföldi, Mgr. Andrej Šottník,  
Mgr. Vladimír Urban, Ing. Karol Ember, Igor Boháč, Mgr. Krisztína Száz,  
Mgr. Július Morávek,  
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Martin Alföldi navrhol menovať za správcu nadácie:  
Ing. Jozefa Mečiara. 

 
Martin Alföldi pristúpil k voľbe predsedu volebnej komisie z dôvodu, že zvolený predseda 
Mgr. Jozef Belický sa ospravedlnil a odišiel, a navrhol, aby za predsedu volebnej komisie bol 
zvolený Ing. Štefan Bartošovič. 
 
Hlasovanie o zvolení Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu volebnej komisie: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Ing. Štefan Bartošovič bol zvolený za predsedu volebnej komisie.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh voľby členov orgánov Komunitnej nadácie, 
B. súhlasí 
1. s menovaním do dozornej rady nadácie: 

Ing. František Botka, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová,  
2. s menovaním do správnej rady nadácie: 

Mgr. František Adam, MUDr. Martin Alföldi, Mgr. Andrej Šottník,  
Mgr. Vladimír Urban, Ing. Karol Ember, Igor Boháč, Mgr. Krisztína Száz,  
Mgr. Július Morávek,  

3. s menovaním za správcu nadácie: 
Ing. Jozef Mečiar. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o spolupráci medzi parlamentom mladých pri CVČ a mestom Šaľa - 

materiál číslo F 1/1/08 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
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- uviedla, že v iných mestách táto spolupráca funguje, ale tieto parlamenty mladých sú 
poradným orgánom primátora, preto navrhuje v texte zmluvy nahradiť slová „Mestská 
rada“ slovom „Primátor mesta Šaľa“ v príslušnom gramatickom tvare. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej  v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh zmluvy medzi mestom Šaľa a parlamentom mladých pri CVČ,  
B. schvaľuje  

zmluvu medzi mestom Šaľa a parlamentom mladých pri CVČ s tým, že v texte zmluvy 
budú nahradené slová „Mestská rada“ slovom „Primátor mesta Šaľa“ v príslušnom 
gramatickom tvare. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Žaloba Ing. Baka Jozefa, PhD. vo veci nevyužitia prístrojov Bako ASD a nákladov 

na zabezpečenie zmluvných vecí - materiál číslo F 2/1/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Do diskusie sa prihlásil Ing. Jozef Bako, PhD. 
- uviedol, že žalobcom nie je on, ale jeho brat, ktorý mal s mestom uzavretú zmluvu, na 

základe ktorej mu mesto garantovalo istý zisk za vykonanú prácu, a ktorý sa naplnenia 
podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy nedočkal. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia  v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    
     žalobu Ing. Baka Jozefa, PhD. 
B. nesúhlasí a zamieta  
     možnosť úhrady premlčanej pohľadávky zmierom.  
 
Prezentácia: 18 
Za:    7 
Proti:    1 
Zdržal sa: 10 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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H. RÔZNE 
Nie je predmetom rokovania. 
 

 
ČASŤ III. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- tlmočil žiadosť CVČ v Šali, ktorý zriadili v objekte posilovňu a žiadajú napojiť na 

centrálnu ochranu, 
 
Martin Alföldi 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, kedy bude namontovaný pilier na začiatku pešej zóny, ktorý znemožní prejazd 

áut cez pešiu zónu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že 11. a 12. februára budú z obidvoch strán pešej zóny osadené asi 400 - 500 kg 

prenosné betónové kvetináče, 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
 
Milena Verešová 
- opýtala sa, či sa v súčasnosti, po rozmiestnení kontajnerov na separovaný odpad 

vykonáva v meste aj naďalej sobotný zber separovaný odpadov,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že aj naďalej sa vykonáva separovaný zber. 

 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- interpelovala prednostu MsÚ ohľadom stanovíšť kontajnerov vo Veči, kedy budú 

vybudované, keďže žiada o to už rok,  
- opýtala sa, v akom štádiu je príprava vybudovania parkoviska vo Veči. 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že MsÚ má vypracované projekty, ich príprava pôjde štandardnou cestou 

a projekt by mal byť do polroka zrealizovaný, 
- uviedol, že proces prípravy je zdĺhavý a bude určite urýchlený a mesto spraví všetko 

preto, aby bola táto požiadavka zrealizovaná, 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 
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MUDr. Svetozár Hikkel 
- poďakoval sa primátorovi mesta za podporu Šalianskeho Maťka a pozval prítomných na 

túto akciu. 
 
 

ČASŤ IV. 
ZÁVER 

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

Martin Alföldi  Ing. Ladislav Gáll 
primátor mesta           prednosta MsÚ 

 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 20. februára 2008   


