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

27. marca 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  
2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 16, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Helena Psotová, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár 
Hikkel, Ing. Michal Lužica  
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu rokovacieho programu: 
 
Návrh Ing. László Gyurovszkého 
- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena B. bod 5. - Návrh optimalizácie siete škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008 - materiál 
číslo B 5/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ   
 

Návrh Mgr. Jozefa Belického 
- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena B. bod 2. - Návrh na novelizáciu Rokovacieho 

poriadku Mestskej rady v Šali - materiál číslo B 2/2/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 

- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena B. bod 3. - Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Šaľa „O informovaní“ - materiál číslo B 3/2/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 

Hlasovanie o stiahnutí bodu 5. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008 - materiál číslo B 5/2/08 
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Prezentácia: 18 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
Materiál číslo B 5/2/08 - Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 2008 bol stiahnutý z programu rokovania 
MsZ.  

 
 

Hlasovanie o stiahnutí bodu 2. Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej 
rady v Šali - materiál číslo B 2/2/08 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Materiál číslo B 2/2/08 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šali 
bol stiahnutý z programu rokovania MsZ.  
 
 
Hlasovanie o stiahnutí bodu 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 
„O informovaní“ - materiál číslo B 3/2/08 
Prezentácia: 18 
Za:    8 
Proti:    6 
Zdržal sa:   4 
Materiál číslo B 3/2/08 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 
„O informovaní“ - materiál číslo B 3/2/08 nebol stiahnutý z programu rokovania MsZ.  
 
  
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, navrhol presunúť prerokovanie materiálu číslo  
H 2/2/08 - Návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa v poradí za 
posledným materiálom v písmene B., a taktiež navrhol presunúť prerokovanie materiálu číslo 
A 5/2/08 - Koncepcia ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. – 
priebežná informácia, ktorú predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o. ako 
posledný bod rokovania MsZ. 
 
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 1/2/08 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správy z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/2/08 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – marec 2008, porovnanie terajších 

vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie 
rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 3/2/08 
 predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technické 
zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali - materiál číslo A 4/2/08 
 predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Koncepcia ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. – priebežná 
informácia - materiál číslo A 5/2/08 
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1/2008 – XI. zo dňa  

7. februára 2008 – vo veci „návrhu Dodatku č.1 k VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta“ - materiál číslo B 1/2/08 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa „O informovaní“ - materiál číslo 
B 3/2/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta - materiál číslo 
B 4/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

C. Hospodárenie mesta 
 
1. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2007 - 

materiál číslo C 1/2/08 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

2. Organizácia sociálnej starostlivosti – návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke - materiál 
číslo C 2/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 - materiál číslo C 3/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Plán zavedenia eura v meste Šaľa - materiál číslo C 4/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. TJ Slovan Duslo Šaľa, atletický oddiel – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu 
v zmysle VZN č. 7/2007 - materiál číslo C 5/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. TJ Slovan Duslo Šaľa, oddiel karate – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle 
VZN č. 7/2007  - materiál číslo C 6/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
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7. TJ  Slávia SOUP Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle VZN č. 7/2007 - 
materiál číslo C 7/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

8. Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle VZN  
č. 7/2007 - materiál číslo C 8/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
D. Majetkové záležitosti  

 
1. Marek Sliška, Kráľovská ul., Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul., Šaľa - 

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

2. Daniela Vašková – žiadosť o zníženie sadzby nájomného - materiál číslo D 2/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Návrh na upustenie od vymáhania nedoplatkov za prenájom pozemkov vo vlastníctve 
mesta - materiál číslo D 3/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. INTEVO - SK, s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa – návrh na doriešenie vzťahu k pozemku - 
zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku časť parcely č. 2338/1 o výmere cca  
1 043 m² na ul P. Pázmaňa v Šali - materiál číslo D 4/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici-III.“ 
- materiál číslo D 5/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kráľovskej ul. 
v Šali - materiál číslo D 6/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom s následnou 
rekonštrukciou resp. na predaj budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči 
vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 - materiál číslo D 7/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Únia materských centier, o. z. Bratislava – k žiadosti Materského centra Mamy mamám  
n. o. Šaľa o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy za 
nebytové priestory v objekte bývalej MŠ (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali - materiál 
číslo D 8/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

9. Návrh na výber nájomcu nebytových priestorov v objekte COV v bloku „B“ na prízemí 
o výmere 112,32 m² - materiál číslo D 9/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

10. Návrh na výber nájomcu nebytových priestorov v objekte COV v bloku „C“ na prízemí 
o výmere 89,37 m² - materiál číslo D 10/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

11. Návrh zámennej zmluvy so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého 
letného kúpaliska v Šali - materiál číslo D 11/2/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

E. Personálne záležitosti 
      Nie sú predmetom rokovania. 
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F. Právne záležitosti 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
1. Koncepcia možností využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 -

2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa - materiál číslo H 1/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. Návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa - materiál číslo H 2/2/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
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. Erika Velázquezová 
členovia : Ing. František Botka, MUDr. Igor Bečár 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú 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. Peter Hollý, Ing. László Gyurovszky 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Primátor Martin Alföldi požiadal Ladislava Košičára a Jána Kmeťa, overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 07. februára 2008, aby vo veci správnosti a úplnosti 
vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena 
Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/2/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- požiadal doplniť do materiálu skutočnosti, ktoré vyplynuli z rokovania zastupiteľstva 

NSK, kde boli schválené dotácie pre projekty - publikácia „Príručka k regionálnym 
dejinám“ vo výške 12 000,- Sk, „Predstavujú sa súbory z NSK“ vo výške 23 000,- Sk, 
„Šalianska veža – šachový turnaj“ vo výške 15 000,- Sk, „Hádzanársky turnaj“ vo výške  
15 000,- Sk, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto získalo finančné prostriedky z nadácie PONTYS vo výške 230 000,- Sk 

na vybudovanie umelého ihriska na ZŠ Hollého, 
 
Milena Verešová 
- opýtala sa, prečo sa nerieši statická doprava v meste, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto spolupracovalo s Ing. Morávekom na tomto projekte, ale z dôvodu 

úmrtia Ing. Moráveka mesto muselo vypísať VOS a  celá procedúra ohľadom VOS sa 
bude znovu konať. 

 
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.  
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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. 
 
 
2. Správy z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/2/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, ako sa bude riešiť kontrola spotreby pri uvádzanom motorovom vozidle, keď 

nie je u neho stanovená normovaná spotreba a navrhol preciachovanie daného auta, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že podľa vyjadrenia vedúcej MsKS zisťovali normu spotreby pre tento typ 

vozidla, ale zatiaľ spotrebu nezistili,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- podal poslanecký návrh, aby sa dané vozidlo dalo oficiálne preciachovať a určiť jeho 

normospotrebu, s termínom splnenia do 30. 04. 2008. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu RSDr. Petra 
Gomboša v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

1. Správu z kontroly plnenia príjmovej časti rozpočtu mesta - vyúčtovávanie výťažkov 
z lotérií a iných stávkových hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. za rok 2007, 

2. Správu z kontroly čerpania bežných výdavkov MsKS v roku  2007, 
B. berie na vedomie  

výsledky z vykonaných kontrol, 
C. ukladá 

zabezpečiť ociachovanie predmetného motorového vozidla a zistiť normospotrebu pre 
predmetné vozidlo (skriňové DAEWOO, EČ: SA 580 AI). 
T: 30. 04. 2008     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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3. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – marec 2008, porovnanie 
terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 3/2/08 

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 

správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – 
marec 2008, 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 január – 
marec 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie 
členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 
 

Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno – technické 

zabezpečenie Mestskej knižnice v Šali - materiál číslo A 4/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- poukázal na skutočnosť uvedenú v materiáli, kde sa uvádza, že je veľký záujem 

o výpožičky literatúry v anglickom a nemeckom jazyku a navrhol zvýšiť počet 
cudzojazyčných kníh a to napríklad v spolupráci s jazykovými školami v meste, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o knihy, o ktoré majú záujem hlavne študenti a mesto im vychádza 

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

materiál o stave knižničného fondu, stave výpožičiek za rok 2007 a materiálno – 
technickom zabezpečení Mestskej knižnice v Šali, 

B. berie na vedomie 
 stav knižničného fondu, stav výpožičiek za rok 2007 a materiálno-technické zabezpečenie 
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Mestskej knižnice v Šali, 
C. ukladá 

1. vypracovať koncepciu rozvoja mestskej knižnice, vrátane zabezpečenia prezentácie na 
internete, 
T: 4. riadne rokovanie MsZ                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. každoročne predkladať správu o stave mestskej knižnice na rokovanie MsZ. 
T: 1-krát ročne                                                       Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1/2008 – XI. zo dňa  

7. februára 2008 – vo veci „návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta“ - materiál číslo B 1/2/08 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či materiál číslo B 4/2/08 súvisí s týmto materiálom, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v tomto bode ide o potvrdenie schváleného uznesenia z rokovania 1. MsZ,  

v prípade, ak by poslanci toto uznesenie potvrdili, prerokovanie materiálu číslo B 4/2/08 - 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta by tým stratilo 
opodstatnenie a materiál by bol stiahnutý z rokovania MsZ, ak uznesenie nebude 
potvrdené, bude sa o danom materiáli rokovať podľa schváleného programu.  

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

informáciu o nepodpísaní uznesenia, 
B. potvrdzuje 

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 1/2008 – XI. zo dňa 7. februára 2008. 
  

Prezentácia: 17 
Za:    1 
Proti:  11 
Zdržal sa:     5 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení a uznesenie mestského 
zastupiteľstva č. 1/2008 – XI. zo dňa 7. februára 2008 stráca platnosť. 
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa „O informovaní“ - materiál číslo 
B 3/2/08 

Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že je potrebné zakomponovať do § 5 ako bod 4, že vybrané informácie, ktoré sú 

určené vo VZN o zásadách informovania v meste, budú zverejnené aj v jazykových 
mutáciách. 

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

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa „O informovaní“, 
B. schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2008 „O informovaní“ 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. 
 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta - 
materiál číslo B 4/2/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či mesto je vlastníkom všetkých budov MeT Šaľa, spol. s r.o. a navrhol doplniť 

IČO spoločnosti do bodu 1.2, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že návrh Ing. Gyurovszkého nezaručí nemožnosť odpredaja obchodného podielu 

firmy MeT Šaľa, spol. s r.o. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 
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B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. ../2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Šaľa č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v predloženom 
a doplnenom znení. 

 
Prezentácia: 17 
Za:    7 
Proti:    7 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
2. Návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa - materiál číslo  

H 2/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že toto riešenie vybudovania detských ihrísk nie je konečná varianta, pretože 

bude potrebné budovať ihriská aj v obytných štvrtiach, ktoré sa ešte len budujú, 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- opýtala sa, prečo sa uvažuje vo Veči len s vybudovaním jedného detského ihriska, a prečo 

z tohto návrhu vypadlo vybudovanie asfaltového ihriska vo vnútrobloku ulíc Slnečná, 
Gen. L. Svobodu a Narcisová, 

 
Ing. Gabriela Brániková 
- uviedla, že je to z dôvodu, že bolo mnoho sťažností od obyvateľov priľahlých obytných 

domov a ide aj o nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie ďalšieho ihriska,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, ako bude mesto postupovať v prípade zastaralého zariadenia detských ihrísk, 

ako sú napr. kolotoče vo vnútrobloku ulíc Okružná a Partizánska a tiež v iných lokalitách, 
ktoré v mnohých prípadoch ohrozujú život, 

 
Ing. Gabriela Brániková 
- uviedla, že toto zariadenie bude postupne likvidované a detské ihriská budú postupne 

oplotené, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že treba upriamiť pozornosť aj na areály škôl, kde budú tiež vybudované ihriská, 

ktoré by mali byť sprístupnené aj pre širšiu verejnosť, 
 
Ing. Marián Kántor 
- podporil odstraňovanie starého zariadenia detských ihrísk. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh koncepcie rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

koncepciu rozvoja detských ihrísk na území mesta Šaľa. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2007 - 

materiál číslo C 1/2/08 
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2007 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta 
Šaľa ku dňu 31. 12. 2007, 

B. schvaľuje 
ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2007, 

C. berie na vedomie 
úhradu straty OSS za rok 2007 vo výške 186 332,16 Sk z rezervného fondu organizácie. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Organizácia sociálnej starostlivosti – návrh na uzatvorenie zmlúv o výpožičke - 

materiál číslo C 2/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť na uzatvorenie zmlúv o výpožičke pre nebytové priestory, 
B. schvaľuje 

zmluvy o výpožičke pre nasledovné nebytové priestory: 
 

Objekt, súp. č. Účel využitia 
Byt č. 50, Hollého ul. 1925/7 Domov pre osamelých rodičov 
Byt č.4, Jazerná 584/22 Útulok pre bezdomovcov 
DOS, V. Šrobára 572/11 Dom s opatrovateľskou službou 
Byt č. 3, Narcisová 1948/17 Domov pre osamelých rodičov 
DOS, Narcisová 1948/19 Dom s opatrovateľskou službou 
Garáž, ul. SNP 2005/40 Garážovanie služobného auta 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 - materiál číslo C 3/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- navrhol, aby sa pri kúpe počítačov spravil prieskum medzi poslancami, pretože určite 

väčšina poslancov notebooky vlastní a môžu ich používať aj na rokovaní MsZ, ušetrené 
finančné prostriedky môžu byť použité na iné účely, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že pred zakúpením budú poslanci oslovení, aby sa stanovil presný počet 

potrebných notebookov, 
 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa, ako prebehol výber počítačového programu HUMAN, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nakoľko nie je kompatibilita medzi dochádzkovým systémom a programom, 

ktorý spracováva mzdovú agendu, je potrebné tento program zakúpiť, taktiež je nutné 
zakúpiť licencie na všetky počítače, ktoré sa používajú, 

- uviedol, že dodávateľom tohto systému je spoločnosť EUROALTIS, ktorá prevzala 
všetky práva od bývalého dodávateľa, 
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Ing. František Botka 
- uviedol, že NSK neschválilo finančné prostriedky na vybudovanie križovatky Dolná, 

Vlčanská a Družstevná, sú prisľúbené v priebehu tohto roka a je potrebné vyčleniť 
finančné prostriedky na túto akciu aj v rozpočte mesta, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bolo rokované s odborom dopravy NSK a pripravuje sa zverejnenie výziev, na 

základe ktorých sa pripraví projekt na predloženie, celá procedúra obstarávania je zdĺhavá 
a nie je reálne začatie stavby v tomto roku, v prípade realizácie stavby v tomto roku bude 
prijaté rozpočtové opatrenie, 

- požiadal Ing. Botku, aby zastupiteľstvo VÚC prijalo uznesenie, že sa bude podieľať na 
tomto projekte a určiť výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte na túto 
akciu, 

 
Ing. František Botka 
- uviedol, že ako poslanec VÚC má právo predkladať takéto materiály, ale tento materiál by 

malo predložiť VÚC a bude trvať na jeho predložení, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že pociťuje slabú podporu mesta zo strany VÚC, 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že predkladal viac materiálov a snaží sa presadiť realizáciu vecí v prospech 

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

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008, 
B. schvaľuje 

úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 nasledovne: 
Bežné príjmy:      337 050 tis. Sk 
Bežné výdavky:     329 546 tis. Sk 
Rozdiel:             7 504 tis. Sk 
 
Kapitálové príjmy:      35 900 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:          26 398 tis. Sk 
Rozdiel:                 9 502 tis. Sk    
   
Príjmové finančné operácie:                 0 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:                17 006 tis. Sk 
Rozdiel:                        -17 006 tis. Sk 
 
Rozpočet na rok 2008 celkom: 
Príjmy celkom:                372 950 tis. Sk 
Výdavky celkom:                372 950 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                                           0 
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Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Plán zavedenia eura v meste Šaľa - materiál číslo C 4/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že zavedenie eura nie je len vecou MsÚ, ale aj mestského zastupiteľstva a preto 

navrhol informovať MsZ o stave zavedenia eura v júni, auguste a septembri, a odporučil, 
aby členom eurotímu bol aj niekto z poslancov, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že informácia o stave zavedenia eura sa predkladá štvrťročne na rokovanie MsR 

a polročne na rokovanie MsZ, ale môže sa štvrťročne predkladať aj na rokovanie MsZ, 
- navrhol doplniť za člena eurotímu Ing. Jozefa Mečiara, 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že vo vyhodnocovaní treba uviesť aj úlohy, ktoré nie sú splnené. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

plán zavedenia eura v meste Šaľa, 
B. schvaľuje 

plán zavedenia eura v meste Šaľa v predloženom a doplnenom znení. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. TJ Slovan Duslo Šaľa, atletický oddiel – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu 

v zmysle VZN č. 7/2007 - materiál číslo C 5/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 



 16 

Milena Verešová 
- na základe stanoviska komisií podala poslanecký návrh zmeniť výšku poskytnutej dotácie 

na 25 000,- Sk. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mileny Verešovej 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa – atletický oddiel,  
B. schvaľuje 

poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na rok 2008 na dopravu vo výške  
25 000,- Sk z kapitoly dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa, IČO: 
17 643 953. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  12 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. TJ Slovan Duslo Šaľa, oddiel karate – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny 

v zmysle VZN č. 7/2007  - materiál číslo C 6/2/08 
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 poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa - oddiel karate, 
B. schvaľuje 

poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na rok 2008 na ceny vo výške 6 500,- Sk 
z kapitoly dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa, IČO: 17 643 953. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
7. TJ  Slávia SOUP Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle VZN  

č. 7/2007 - materiál číslo C 7/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Milena Verešová 
- upozornila na to, že vo VZN o poskytovaní dotácií je uvedené, že dotácie sa schvaľujú 

v dvoch časových horizontoch, keďže doteraz bolo rozdelených 116 000,- Sk, ak MsZ 
pridelí túto dotáciu prekročí tým stanovených 70% finančných prostriedkov určených na 
prvú etapu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že dané VZN má záverečné ustanovenia, ktoré hovoria o prechodnom období, 

a ktoré dovolia ísť až na maximálnu hranicu v tomto období, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že tento rok je preklenovacím obdobím, boli vyčlenené finančné prostriedky na 

dotácie vo výške 200 000,- Sk, keď sa akcie konajú v jednotlivých mesiacoch finančné 
prostriedky budú prideľované priebežne a na budúci rok budú takéto skôr formálne 
záležitosti odstránené a bude sa postupovať presne podľa VZN, 

 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- navrhol schválenie dotácie v plnej výške. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa – CVI Šaľa Medzinárodné 
voltížne preteky – Svetový voltížny pohár, 

B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 na ceny na rok 2008 vo výške 35 000,- Sk 
z kapitoly dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa, Štúrova 74, IČO: 31 824 480. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
8. Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny v zmysle 

VZN č. 7/2007 - materiál číslo C 8/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že MsR schválila dotáciu vo výške 10 000,- Sk, 
 
Milena Verešová 
- upozornila na skutočnosť, že ak MsZ schváli dotáciu v požadovanej výške, prečerpá tým 

rozpočtovaných 200 000,- Sk.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

žiadosť o poskytnutie dotácie na ceny pre Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa, 
B. schvaľuje 

poskytnutie dotácie na ceny vo výške 50 000,- Sk na rok 2008 z kapitoly dotácie v zmysle 
VZN č.7/2007 na l. májové preteky pre Jazdecký oddiel pri SOUP Šaľa, IČO: 37 865 960. 

 
Prezentácia: 20 
Za:    1 
Proti:  11 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Marek Sliška, Kráľovská ul., Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul., 

Šaľa - materiál číslo D 1/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- predniesol stanovisko VMČ č. 1, ktorý odporúča ponechať tento pozemok vo vlastníctve 

mesta ako možnú autobusovú zastávku, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, prečo MsÚ schvaľuje odpredaj daného pozemku, keď bolo uznesením 

schválené, že MsZ nebude povoľovať predaj pozemkov na vybudovanie samostatných 
garáží, pokiaľ nebude vyriešená statická doprava v meste komplexne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v minulom volebnom období sa tento odpredaj riešil a práve z dôvodu 

možného zobojsmernenia cesty na ulici Štúrovej nebol tento odpredaj schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku, 
B. schvaľuje 

prenájom pozemku časť parcely č. 2181/1 o výmere cca 24 m2 za účelom vybudovania 
garáže a prístupovej komunikácie o výmere cca 10 m2 (výmeru upresní GP) na ul. 
Hlbokej v Šali pre Mareka Slišku, bytom Kráľovská 2, Šaľa. 
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Prezentácia: 21 
Za:    1 
Proti:  14 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Daniela Vašková – žiadosť o zníženie sadzby nájomného - materiál číslo D 2/2/08 
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 zníženie sadzby nájomného pre Danielu Vaškovú, 
B. neschvaľuje 

zníženie sadzby nájomného v COV Šaľa, mestská časť Veča pre Danielu Vaškovú. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Návrh na upustenie od vymáhania nedoplatkov za prenájom pozemkov  

vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 3/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- opýtal sa na názor právnika, či je možné pozastaviť vymáhanie v prípade žijúceho dlžníka, 

pretože u každého dlžníka sa môže zmeniť situácia a môže sa stať schopným dlžobu 
uhradiť, 

 
Ing. Mgr. Margita Pekárová 
- uviedla, že je to možné, ak je pohľadávka nevymožiteľná, alebo môže byť ponechaná táto 

pohľadávka v evidencii exekútora, 
 
Tibor Dubis 
- podal procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Tibora Dubisa v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 
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Prezentácia: 21 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
Na základe procedurálneho návrhu Tibora Dubisa bol materiál stiahnutý z rokovania 
MsZ. 
 
 
4. INTEVO - SK, s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa – návrh na doriešenie vzťahu k pozemku 

- zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku časť parcely č. 2338/1 o výmere cca  
1 043 m² na ul P. Pázmaňa v Šali - materiál číslo D 4/2/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- predniesol stanovisko VMČ č. 1, ktoré je súhlasné so stanoviskom MsÚ, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že súhlasí s navrhnutým riešením. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na doriešenie vzťahu k pozemku – zmluvný odplatný prevod a prenájom pozemku, 
B. schvaľuje 

1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, časť parc.č. 2338/1 
o výmere 435 m2  (výmeru upresní GP) na ul. Pázmaňa v Šali v cene podľa hodnotovej 
mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. spolu v  sume 870 000,- Sk, pre spoločnosť INTEVO – 
SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229, 

2. prenájom pozemku časť parc.č. 2338/1 o výmere 608 m2 (výmeru upresní GP) za 
účelom vybudovania spevnených plôch a zelene (počas stavebných prác na 
polyfunkčnom objekte zariadenie staveniska) na ul. Pázmaňa v Šali, pre spoločnosť 
INTEVO – SK s.r.o., Nitrianska 1751, Šaľa, IČO: 36 542 229. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na 

kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej 
ulici - III.“ - materiál číslo D 5/2/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
MUDr. Igor Bečár 
- opýtal sa, prečo sa predáva pozemok len pod zastavanou časťou, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to z dôvodu, že viacerí investori mali výhrady voči odpredaju celého 

pozemku, teda aj tej časti, ktorá je určená na komunikácie, zeleň, alebo parkovacie 
plochy, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že keďže sa táto lokalita nachádza v pôsobnosti VMČ č. 1, bolo by vhodné, aby 

členmi výberovej komisie boli viacerí zástupcovia príslušného VMČ, 
- uviedol, že je spokojný, že k návrhu je priložená aj budúca kúpna zmluva, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že je logické, že sa predá len tá časť, ktorá je pod objektom, čím sa zároveň 

mesto chráni pred tým, aby tento pozemok bol využitý vlastníkom na účely, s ktorými 
mesto nesúhlasí. 

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

návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici – 
III“, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na 
Kráľovskej ulici - III.“, 

2. nové súťažné podmienky VOS podľa predloženej alternatívy č. 2,  
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu.  

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na 

Kráľovskej ul. v Šali - materiál číslo D 6/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Predkladateľ Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ, stiahol materiál z rokovania MsZ z dôvodu, 
že MsZ schválilo uznesenie o vypísaní VOS na uvedený pozemok na Kráľovskej ulici.  
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7. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – na prenájom 
s následnou rekonštrukciou resp. na predaj budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského 
v Šali -Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 - materiál číslo D 7/2/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že keď sa táto budova uvoľňovala, nikdy sa nehovorilo o jej odpredaji a myslí si, 

že by si budovu malo nechať mesto, zrekonštruovať ju a využiť v prospech všetkých 
občanov, zároveň žiada zadeklarovať do uznesenia prenájom budovy, 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- podporila vyjadrenie Ing. Psotovej a súhlasí s alternatívou č. 1 
- podala poslanecký návrh, aby  sa ôsmym členom súťažnej komisie stal Ladislav Košičár, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa § 6 VZN č. 9/2000 je počet členov súťažnej komisie stanovený na 7, 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- navrhol zmeniť zloženie súťažnej komisie a miesto Ing. Miroslava Polónyiho menovať za 

člena komisie Ladislava Košičára, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- ako predkladateľ materiálu sa stotožnil s návrhom Ing. Ľubomíra Stredanského a za člena 

komisie navrhol namiesto Ing. Polónyiho Ladislava Košičára. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom s následnou 
rekonštrukciou, resp. predaj budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v  Šali – Veči, 
vrátane areálu na parc. č. 3207/1, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom budovy súp. č. 2062 na ul. 

Komenského v Šali – Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1, s následnou 
rekonštrukciou, podľa predloženého návrhu, 

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

C. ukladá 
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského 

v Šali – Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1, s následnou rekonštrukciou, podľa 
predloženého návrhu v zmysle schválených podmienok,  
T: do 31.03.2008       Z: prednosta MsÚ 

2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS. 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v r.2008    Z: predseda komisie 
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Prezentácia: 21 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
8. Únia materských centier, o. z. Bratislava – k žiadosti Materského centra Mamy 

mamám n. o. Šaľa o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej 
zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej MŠ (J. Palárika) na ul. Družstevnej 
v Šali - materiál číslo D 8/2/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, aká je výška nefakturovaného príspevku mesta tejto organizácii, 
- opýtal sa, či detské ihrisko plánujú vybudovať z vlastných zdrojov a či by nebolo 

účelnejšie, keby mesto prispelo z vlastných zdrojov na vybudovanie tohto ihriska a tým by 
materské centrum ušetrilo finančné prostriedky na úhradu prenájmu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o sumu 11 461,50 Sk, teda mesto by odpustilo materskému centru po 

schválení uznesenia cca 8 000,- Sk mesačne, 
 
Milena Verešová 
- uviedla, že materské centrum dostalo darom finančné prostriedky, ktoré sú účelovo 

viazané na vybudovanie detského ihriska, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že členovia materského centra upravili tento priestor, dobudovali a prestavali pre 

svoje potreby z vlastných zdrojov,  
- uviedol, že materské centrum sa nachádza v budove bývalej MŠ a tento objekt je okrem 

miestnosti, ktorú využíva materské centrum, nevyužitý a chátra, prenájmom tohto objektu 
by mesto získalo finančné prostriedky,  

- podal poslanecký návrh stanoviť výšku režijných nákladov na 1,- Sk/mesiac a to 
z dôvodu, že mesto dotuje aj športovú činnosť v meste a nevidí dôvod, prečo by nemalo 
prispievať na činnosť zameranú na malé deti s matkami, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že podporuje činnosť tohto združenia, ale vrátil sa k tomu, že z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov bola v tomto objekte zrušená MŠ a chcel by vedieť 
reálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré by mali byť vyčlenené z rozpočtu mesta na 
ich činnosť, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že činnosť a návštevnosť  materského centra je podrobne uvedená v predloženom 

materiáli, 
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Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že návštevnosť materského centra je asi 10 detí denne a musí sa vrátiť k tomu, že 

bola zrušená MŠ, kde počet detí, ktoré ju denne navštevovali, bol určite neporovnateľne 
vyšší, 

- uviedol, že podporuje túto činnosť, ale mesto by malo finančné prostriedky schváliť 
oficiálne, pretože si myslí, že ide v tomto prípade o skrytú formu dotácie a dotovaných 
bude vlastne 10 občanov tohto mesta, ktorým bude mesto prispievať, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že v materiáli je uvedené, že materské centrum bude na vybudovanie už 

spomínaného ihriska žiadať aj dotáciu vo výške 30 000,- Sk, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že každý subjekt má možnosť a právo žiadať o dotáciu z mesta až vo výške 

50 000,- Sk, v zmysle VZN  č. 7/2007 o dotáciách, 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že po predložení podrobného rozpisu činnosti a využívaní finančných 

prostriedkov súhlasí s výškou nájomného 1,- Sk/mesiac a s ponechaním režijných 
nákladov v pôvodnej výške, navrhla, aby mesto dalo do prenájmu objekt bývalej 
materskej školy a aby mesto prispelo k vybudovaniu detského ihriska,   

 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že z dôvodu, aby bola podpora mesta jasnejšia a transparentnejšia, by mala byť 

výška dotovaného nájmu vyčíslená aj pri športoviskách, ktoré uhrádzajú mestu prenájom 
vo výške 1,- Sk/mesiac a uviesť aj v akej výške hradia režijné náklady, 

 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že poslanecký návrh podal aj z dôvodu, že športoviská si neuhrádzajú ani režijné 

náklady, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že režijné náklady za športoviská hradí mesto z vlastného rozpočtu, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že by sa nemali prerátavať poskytnuté finančné prostriedky na osoby a počty 

ľudí, ktorí ich využívajú, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že by sa mali zjednotiť pravidlá poskytovania finančných prostriedkov mesta, 

a finančné prostriedky na podporu činnosti materského centra by sa nemali schváliť do 
roku 2011, ale MsZ by ich malo prehodnocovať každý rok, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že sa nedá porovnávať činnosť predškolských zariadení, neziskových organizácií 

a športových klubov, vysoko hodnotí činnosť tejto organizácie, 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že chcel upozorniť len na neprehľadnosť poskytnutých finančných prostriedkov 

z rozpočtu mesta jednotlivým organizáciám, či už športovým alebo iným, 
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RSDr. Peter Gomboš 
- vyjadril súhlas so schválením podmienok prenájmu na jeden rok, 
 
Ing. Helena Psotová  
- stotožnila sa s návrhom Ing. Bartošoviča, 
 
Milena Verešová 
- uviedla, že podpora činností pre deti je rovnako dôležitá ako podpora športovcov, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že služba poskytovaná týmto združením sa dá hodnotiť ako sociálna pomoc 

a podporil návrh Ing. Heleny Psotovej. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- stanoviť výšku režijných nákladov na 1,- Sk/mesiac do konca nájomného vzťahu 
 
Prezentácia: 19 
Za:    9 
Proti:    3 
Zdržal sa:   7 
 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 

žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy 
mamám, 

B. schvaľuje 
prenájom za nebytové priestory a časti dvora za symbolickú cenu 1,- Sk/mesiac t.j.  
12,- Sk/ročne, a režijné náklady ponechať v pôvodnej výške, na obdobie do 31. 12. 2008, 

C. ukladá 
ponúknuť na prenájom nevyužité priestory MŠ J. Palárika, 
T: 3. rokovanie MsZ    Z: Ing. Ladislav Gáll. prednosta MsÚ 

D. schvaľuje 
príspevok mesta na vybudovanie detského ihriska po predložení projektu. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
9. Návrh na výber nájomcu nebytových priestorov v objekte COV v bloku „B“ na 

prízemí o výmere 112,32 m² - materiál číslo D 9/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že podľa VZN, ktoré platí v súčasnosti, pokiaľ je viac záujemcov o prenájom 

priestoru nemôže byť nájomca vybraný podľa bodu d/, čiže priestor nemôže byť prenajatý 
priamo, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto si vyžiadalo stanovisko príslušného VMČ, 
 
Ladislav Košičár 
- uviedol, že predchádzajúci záujemca o tento priestor si nakoniec tento priestor neprenajal 

a priestor bol ponúknutý na prenájom ďalšiemu záujemcovi, ktorý bol vybratý VMČ tak, 
aby bol doplnený sortiment, ktorý obyvatelia mestskej časti Veča potrebujú, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že VMČ č. 3 postupoval v rozpore s VZN č. 6/2007 § 7 bod 3.3, nakoľko bolo 

podaných 8 žiadostí, preto v tomto prípade bod d/ nie je pre výber nájomcu prípustný, 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že VMČ by mal navrhnúť jednu z možností a/, b/, c/ pre výber nájomcu a podala 

procedurálny návrh stiahnuť materiály D 9/2/08  a D 10/2/08 z rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- stiahnuť materiály D 9/2/08  a D 10/2/08 z rokovania MsZ, 
 
Prezentácia: 19 
Za:  14 
Proti:    3 
Zdržal sa:   2 
 
Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ.  
 
  
10. Návrh na výber nájomcu nebytových priestorov v objekte COV v bloku „C“ na 

prízemí o výmere 89,37 m² - materiál číslo D 10/2/08 
 
Na základe procedurálneho návrhu Ing. Eriky Velázquezovej bol materiál stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tento problém vznikne aj na nasledujúcom rokovaní MsZ, pretože VZN 

o hospodárení s majetkom mesta stále nie je schválené a mesto prichádza o peniaze 
z prenájmu voľných priestorov v COV, možno by stálo za zváženie vyčleniť prenájmy 
priestorov na obchodné účely z tohto VZN, aby o týchto priestoroch rozhodovali VMČ.  

 
 

11. Návrh zámennej zmluvy so spoločnosťou DUSLO a.s. o zámene pozemkov bývalého 
letného kúpaliska v Šali - materiál číslo D 11/2/08  
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Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- súhlasí s touto výmenou a opýtal sa, ako to bude prebiehať v praxi s uvoľňovaním 

zábezpeky a ako by to bolo v prípade, že by niektorý náklad Duslo neuznalo, 
- opýtal sa, či tieto investície budú nad rámec doteraz vynaložených prostriedkov na 

športoviská, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bude zmluvne dohodnutý mechanizmus odsúhlasovania investícií v tom 

ktorom roku, finančné prostriedky budú uvoľňované zo zábezpeky za pozemky 
struskoviska a tieto finančné prostriedky budú nad rámec tých, ktoré sú na športoviská 
poskytované v súčasnosti, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nemusí ísť len o finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ale aj o peniaze 

z grantov, ktoré mesto získa, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je pre ňu nepochopiteľné a neprijateľné, že Duslo určuje podmienky mestu, 

navrhla, aby Duslo dalo areál kúpaliska do pôvodného stavu, 
- myslí si, že pozemky bývalého súdu sú pre mesto lukratívne a mesto by mohlo z ich 

odpredaja získať finančné prostriedky, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Duslo ako vlastník mohlo mestu predať tieto pozemky za trhovú hodnotu 

a myslí si, že ide o transakciu, ktorá  je pre mesto výhodná, je pravdepodobné, že inak 
Duslo tento pozemok predá inému záujemcovi ako dubiózny majetok a mesto nebude mať 
možnosť zasahovať do zástavby, ktorá tu bude potom zrealizovaná, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že to, čo mesto od Dusla doteraz dostalo, nebolo v prospech mesta a zámeny tiež 

neboli výhodné v prospech mesta,  
- opýtala sa, akou čiastkou prispieva v súčasnosti Duslo na šport v meste, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Duslo prispieva na šport čiastkou cca 9 – 10 mil. Sk a na AQAUASPORT cca 

4 – 5 mil. Sk, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, ako bude riešená situácia so záhradkármi pri areáli bývalého kúpaliska, aká je 

doba dokedy budú môcť tieto záhrady užívať, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že už bola snaha zo strany záhradkárov odkúpiť tieto pozemky, ale táto oblasť je  

v zmysle ÚP určená na rekreačno – športové využitie, záleží na budúcom investorovi, 
v akom časovom horizonte bude vedieť svoje aktivity zrealizovať. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh zmluvy o budúcej zámennej zmluve so spoločnosťou DUSLO a. s. na zámenu 
pozemkov bývalého letného kúpaliska v Šali,  

B. schvaľuje 
      1./ zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Šaľa s nehnuteľným 

majetkom vo vlastníctve spoločnosti DUSLO a. s. nasledovne: 
            - nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve DUSLO, a.s.  
            a/ pozemky vedené v KN reg.C na LV č. 868 
                parc.č. 2507/1, zastavaná plocha o výmere 12 657 m2 (výmera upravená  
                                                                       v zmysle geometrického plánu č. 89/2007) 
                parc.č. 2508/1, zastavaná plocha o výmere 4 444 m2 

                parc.č. 2508/2, zastavaná plocha o výmere      89 m2 

                parc.č. 2522/2, záhrada o výmere                   879 m2 
                parc.č. 2507/9, zastavaná plocha o výmere      91 m2 (novovytvorená parcela  
                                                                        v zmysle geometrického plánu č. 89/2007) 
                parc.č. 2424/5, zastavaná plocha o výmere     680 m2 
                parc.č. 2507/3, zastavaná plocha o výmere  2 635 m2 
                parc.č. 2507/4, zastavaná plocha o výmere     264 m2  
                parc.č. 2507/5, zastavaná plocha o výmere     151 m2 
                parc.č. 2507/6, zastavaná plocha o výmere       62 m2 
                parc.č. 2507/7, zastavaná plocha o výmere     262 m2 
                parc.č. 2424/11, orná pôda o výmere           3 565 m2 
            b/ súbor stavieb bazénov a technických stavieb bývalého letného kúpaliska  
               (podľa KN vedené ako stavba súp.č. 919, kúpalisko požiarna nádrž na parc. č.  
                2 507/1 na LV č.868 pre k.ú. Šaľa ), popísaných v odbornom posudku ako: 
                - vstupná budova na parcele č. 2 507/6 
                - šatňa ženy na parcele č. 2 507/4  
                - šatňa muži na parcele č. 2 507/7 
                - strojovňa kúpaliska na parcele č. 2 507/3 
                - vonkajšie úpravy - bazén veľký 
                                               - bazén malý 
          - za nehnuteľný majetok v k.ú. Šaľa vo vlastníctve mesta Šaľa  
          a/ pozemky vedené v KN reg. C na LV č. 1 

                  parc.č. 1028/1, zastavaná plocha o výmere 1 065 m2 (výmera upravená podľa 
                       geometrického plánu č.34-11/2007) 

                parc.č. 1028/31, zastavaná plocha o výmere 2 037 m2 

                parc.č. 1028/34, zastavaná plocha o výmere    112 m2 
                  parc.č. 1028/46, zastavaná plocha o výmere     692 m2 (novovytvorená parcela 
                                                                            podľa geometrického plánu č.34-11/2007) 
                  parc.č. 1028/47, zastavaná plocha o výmere        91 m2 (novovytvorená  
                                                                 parcela podľa geometrického plánu č.34-11/2007) 
              b/ pozemok vedený v KN reg. C na LV č. 5614 

                parc.č. 1028/32, zastavaná plocha o výmere   1 784 m2 

      2./ záväzok mesta Šaľa, 
          spočívajúci v povinnosti mesta Šaľa vykonať najneskôr do šiestich rokov od uzavretia 

Zámennej zmluvy opravy a investície do športových zariadení vo vlastníctve mesta 
Šaľa v celkovej hodnote finančných nákladov určenej rozdielom cien zamieňaných 
nehnuteľností určených znaleckými a odborným posudkom, t.j. 18 700 000,- Sk 
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      3./ zriadenie záložného práva v prospech DUSLO, a.s., na nehnuteľnosti vedené v KN 
reg.E na LV č. 1, pozemky 

           parc.č. 2227, trvalý trávnatý porast o výmere    8 319 m2 
           parc.č. 2228, orná pôda o výmere                      13 451 m2 
           parc.č. 2229, trvalý trávnatý porast o výmere       489 m2 

           parc.č. 2230/2, orná pôda o výmere                    75 096 m2 
           parc.č. 2231, orná pôda o výmere                       70 757 m2 

             parc.č. 2232, orná pôda o výmere                       54 939 m2, 
             na zabezpečenie záväzku mesta Šaľa podľa bodu B 2 

C. poveruje 
primátora mesta podpísať zmluvu o budúcej zámennej zmluve a následne zámennú 
zmluvu a záložnú zmluvu s predloženými úpravami. 
 

Prezentácia: 19 
Za:  14 
Proti:    2 
Zdržal sa:   3 
 
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. VYSTÚPENIE VEREJNOSTI 
      Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Koncepcia možností využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 

2007 -2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa - materiál číslo H 1/2/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že na str. 5 je uvedený termín podania projektu, ale v prípade, ak bude projekt 

neúspešný, môže byť podaný znova počas celého programového obdobia, 
- uviedol, že v prípade neúspešnosti projektu na rekonštrukciu ZŠ s VVJM je nutné, aby 

MsZ prijalo uznesenie o zmene využitia objektu na galériu, takéto uznesenie nie je možné 
prijať v rámci tohto materiálu, preto navrhol v bode 3.1 túto časť vynechať z  materiálu, 

- uviedol, že čo sa týka domu ľudového bývania, ktorého vlastníkom je VÚC, myslí si, že 
predkladateľom projektu by mal byť VÚC, 
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- navrhol uviesť na str. 7,  v bode 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, ktorý 
bude podaný až v roku 2010, že je potrebná dohoda s konkrétnym spracovateľom tohto 
odpadu, žiadateľom projektu nebude mesto, ale mesto v spolupráci so spracovateľom 
odpadu, 

- uviedol, že na str. 11 v bode 1.1.1 pri školách nie sú uvedené opatrenia, tie bude nutné po 
dohode so školami skonkretizovať, 

- odporučil uchádzať sa o projekt Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami uvedený ako bod 3.2.3 na str. 11, 

 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla opraviť názov materiálu na „informáciu o možnostiach využitia štrukturálnych 

fondov ... „, 
- upozornila na to, že bolo uvedené, že bola zaregistrovaná aj rekonštrukcia ZŠ Hollého 

a MŠ 8. mája, ale tejto registrácii musí predchádzať schválenie uznesenia MsZ, preto musí 
MsZ dodatočne tieto uznesenia schváliť, 

- uviedla, že projekty je možné podávať každoročne, až do konca programovacieho 
obdobia, 

- opýtala sa, v akej budove má byť zriadené vlastivedné múzeum, pretože o takejto budove 
nebolo hovorené, 

- uviedla, že VÚC rokoval s mestom o prevzatí Domu ľudového bývania do majetku mesta, 
ale mesto to odmietlo, teda v tomto prípade musí ísť o spoločný projekt VÚC a mesta, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o budovu bývalého vodoregulačného družstva, čo je teraz budova ZUŠ, 
 
Ján Kmeťo – poslanecký návrh 
- navrhol do materiálu doplniť aj projekt rekonštrukcie ZŠ Bernolákova, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v rámci osi infraštruktúra vzdelávania je vyčlenených 12 mld. Sk a na 

Slovensku je asi 3 000 škôl, mesto podáva už projekt na piatu školu, v rámci Slovenska 
bolo podaných 1 550 projektov, teda je malá pravdepodobnosť, že by prešli všetky 
projekty podané mestom Šaľa, 

- uviedol, že súhlasí s úpravou materiálu podľa predložených pripomienok. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

predloženú informáciu o možnostiach využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom 
období 2007-2013 pre rozvojové zámery mesta Šaľa, 

B. berie na vedomie 
možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013 pre 
rozvojové zámery mesta Šaľa. 

 
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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Martin Alföldi, primátor mesta, po konzultácii s členmi návrhovej komisie a Ing. Helenou 
Psotovou ako predkladateľkou poslaneckého návrhu k materiálu číslo D 8/2/08 /názov 
materiálu: „Únia materských centier, o. z. Bratislava – k žiadosti Materského centra Mamy 
mamám n. o. Šaľa o predĺženie odpustenia nájomného na obdobie trvania nájomnej zmluvy 
za nebytové priestory v objekte bývalej MŠ (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali“/ vyhlásil 
pôvodné hlasovanie k tomuto bodu programu za zmätočné a dal hlasovať za nový návrh 
uznesenia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 

žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy 
mamám, 

B. schvaľuje 
prenájom za nebytové priestory a časti dvora za symbolickú cenu 1,- Sk/mesiac t. j.  
12,- Sk/ročne, a režijné náklady ponechať v pôvodnej výške, na obdobie do 31. 12. 2008, 

C. ukladá 
ponúknuť na prenájom nevyužité priestory MŠ J. Palárika, 
T: 3. rokovanie MsZ    Z: Ing. Ladislav Gáll. prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
5. Koncepcia ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. – 

priebežná informácia - materiál číslo A 5/2/08 
Predložil Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Hollý 
- navrhol zmeniť názov materiálu na priebežnú informáciu ďalšieho rozvoja....  
- navrhol doplnenie uznesenia: 

1. predložiť koncepciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o., 
T: 4. riadne rokovanie MsZ        Z: Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o. 

2. predložiť porovnanie cien a prepočítanej spotreby tepla výrobcov tepla v Šali. 
T: 4. riadne rokovanie MsZ        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Ing. Karol Mikloš 
- uviedol, že takéto informácie nie je ľahké získať a je ťažké porovnávať jednotlivé ceny, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, čo plánuje MeT Šaľa spol. s r.o. robiť s klesajúcou tendenciou odberu plynu, 
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- navrhol zahrnúť do koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva, aký dopad na mesto by 
mal predaj tepelného hospodárstva, 

 
Ing. Karol Mikloš 
- uviedol, že prudký pokles spotreby plynu bol spôsobený hlavne odpojením obytných 

domov z dôvodu budovania vlastných kotolní, a tiež zmenou klimatických podmienok, je 
trend šetrenia energie v domácnostiach, 

- uviedol, že dopady sú známe len z iných miest, ktoré predali tepelné hospodárstvo 
a dostali ho späť s veľkými dlhmi, ale zodpovednosť za dodávku tepla vždy zostáva na 
meste, 

 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že by mal byť taký stav, že veľké kotolne by mali vyrábať teplo lacnejšie ako 

malí výrobcovia, no v skutočnosti to tak nie je, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- myslí si, že malí výrobcovia tepla nezarátavajú do ceny všetky náklady, a tým je cena 

skreslená, cena plynu pre malých odberateľov bude upravená a bude výrazne vyššia, 
 
Ing. Peter Hollý 
- uviedol, aby sa v predloženom porovnaní cien vychádzalo z rovnakých údajov a aby bola 

vytvorená  šablóna, ktorá stanoví , čo všetko má byť do ceny tepla zarátané, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že pri regulovaných cenách je ťažko hovoriť o trhu a opýtal sa, či sa dá 

vypracovať vyhodnotenie prvých troch etáp, aké boli náklady, aký to malo efekt 
a význam pre konečného spotrebiteľa,  

- opýtal sa, že keďže všetky DOS sú napojené na optickú sieť, či sa neuvažovalo o ich 
využití na iné účely, 

 
Ing. Karol Mikloš 
- uviedol, že MeT Šaľa, spol. s r.o. je budovateľom a správcom optickej siete a nebolo by 

vhodné pustiť sem niekoho cudzieho, 
- uviedol, že analýzy sa robia priebežne a dopad bude známy po splatení úveru, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že je veľmi ťažké získať informácie od iných subjektov, ktoré nie sú ochotné 

poskytnúť požadované údaje MeT, Šaľa, spol. s r.o. a poskytnuté údaje nie sú relevantné 
a porovnateľné hodnoty. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra 
Hollého v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    
      priebežnú informáciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o.,  
B. berie na vedomie 
      priebežnú informáciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o.,  
C. ukladá 

1. predložiť koncepciu ďalšieho rozvoja tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o., 
T: 4. riadne rokovanie MsZ        Z: Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o. 
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2. predložiť porovnanie cien a prepočítanej spotreby tepla výrobcov tepla v Šali. 
T: 4. riadne rokovanie MsZ        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 16 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 

 
ČASŤ III. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Helena Psotová 
- interpelovala Martina Alföldiho, primátora, a opýtala sa, aká je situácia s odpadovým 

hospodárstvom v meste, či bolo vypísané výberové konanie a z akého dôvodu, pretože 
uviedla, že nikdy nepočula o problémoch s firmou SITA, 

- požiadala o priebežné informovanie o priebehu VOS na MsZ. 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že o vypísaní VOS rozhodlo MsZ schválením uznesenia, so spoločnosťou SITA 

má mesto podpísaných niekoľko zmlúv, z ktorých jedna končila 31. 12. 2007, druhá je 
platná do roku 2017, bývalé vedenie mesta dalo výpoveď z týchto zmlúv, výpovedná 
lehota končila v októbri a novembri 2007 a táto výpoveď nebola stiahnutá, zmluva je 
platná do 30. 6. 2008, teraz sa pripravuje vypísanie VOS. 

 
 
Milena Verešová 
- interpelovala PhDr. Rudolfa Kuklovského a požiadala o vypracovanie zoznamu všetkých 

žiadostí o dotácie, kde žiada uviesť výšku jednotlivých dotácií a termín, kedy bola 
žiadosť mestským úradom prijatá, 

   
Martin Alföldi 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že z dôvodu neskorého príchodu nestihol predložiť svoje pripomienky 

k materiálu D 5/2/08 - Návrh vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže 
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby  
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici - III.“, a preto interpeloval prednostu MsÚ a požiadal 
ho o akceptovanie jeho pripomienok k danému materiálu a ich zakomponovanie do 
podmienok vyhlásenia VOS. 
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Peter Gomboš 
- opýtal sa, aká je situácia v platení dane za psov, koľkí občania a v akej sume daň zaplatili 

k 31. 3. 2008 a požiadal o písomnú odpoveď, 
- vyjadril svoju spokojnosť so znemožnením prejazdu cez pešiu zónu a upozornil, že na 

mieste bývalej autobusovej zastávky na konci pešej zóny pri ANDREA SHOPE by bolo 
dobré vymeniť a opraviť lavičky, ktoré sa tu nachádzajú. 

 
 

ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Ing. Peter Hollý 
 
Ing. László Gyurovszky 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
 
členovia: Ing. František Botka 
 
               MUDr. Igor Bečár 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Alföldi  Ing. Ladislav Gáll 
primátor mesta           prednosta MsÚ 

 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 09. apríla 2008   


