
ZÁPISNICA 
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

11. septembra 2008 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ 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  
5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 15, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Milena Verešová 
 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Miroslav 
Polónyi, MUDr. Svetozár Hikkel 
 
Hlasovanie k jednotlivým bodom programu (okrem voľby hlavného kontrolóra), ak nebude 
prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Návrh poslanca Mgr. Jozefa Belického: 
Do písmena A. Informačné materiály a správy doplniť ako bod A 6/5/08:  
- Informácia o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007do septembra 

2008  – ústna informácia 
 
Do písmena E. Personálne záležitosti doplniť ako bod E 2/5/08:  
- Rekonštrukcia mestskej rady – ústna informácia  

predkladá Mgr. Jozef Belický, poslanec MsZ  
 
Do písmena E. Personálne záležitosti doplniť ako bod E 3/5/08: 
- Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ podľa § 12 

odst. 1 Zákona o obecnom zriadení – ústna informácia 
predkladá Mgr. Jozef Belický, poslanec MsZ  
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Hlasovanie o doplnení bodu A 6/5/08 - Informácia o činnosti zástupcu primátora za 
obdobie od januára 2007 do septembra 2008 do písmena A. Informačné materiály 
a správy. 
Prezentácia: 15 
Za:    9 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
Bod A 6/5/08 - Informácia o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do 
septembra 2008 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu E 2/5/08 - Rekonštrukcia mestskej rady do písmena  
E. Personálne  záležitosti. 
Prezentácia: 17 
Za:    9 
Proti:    3 
Zdržal sa:   5 
Bod E 2/5/08 - Rekonštrukcia mestskej rady bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o prerokovaní materiálu číslo E 3/5/08 - Poverenie poslanca mestského 
zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ podľa § 12 odst. 1 Zákona o obecnom 
zriadení do písmena E. Personálne záležitosti 
Prezentácia: 18 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 
Bod E 3/5/08 - Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ 
podľa § 12 odst. 1 Zákona o obecnom zriadení bol zaradený do 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. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného 

predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/5/08     

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
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2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/5/08 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie máj – august 2008, porovnanie terajších 
vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie 
rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu – materiál číslo A 3/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa – materiál číslo A 4/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Správa o plnení Mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky – 
materiál číslo A 5/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Informácia o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008  
- ústna informácia A 6/5/08 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2005 

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu – materiál číslo 
B1/5/08 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa – 
materiál číslo B 2/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
C. Hospodárenie mesta 
1. Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úprava rozpočtu na rok 2008 – 

materiál číslo C 1/5/08 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008 – materiál číslo C 2/5/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
D. Majetkové záležitosti  
1. Návrh na dopredaj garáže z V. etapy – materiál číslo D 1/5/08 

predkladá Rozália Botková, Bytkomfort, s. r. o. 
2. Zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného Milana Luptáka – materiál číslo  

D 2/5/08   
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov  
v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“ – materiál číslo  
D 3/5/08   
predkladá Ing. Peter Hollý, predseda komisie 

4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. 
č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou 
rekonštrukciou – materiál číslo D 4/5/08 
predkladá Ing. Erika Velázquezová, predseda komisie 

5. Poľovnícke združenie „AGAČÁREŇ“, Šaľa-Veča - žiadosť o odkúpenie pozemku – 
materiál číslo D 5/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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6. František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda - opätovná žiadosť o odkúpenie 
pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská – materiál číslo D 6/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Aladár Popelka, bytom Šaľa, ul. Nitrianska 1728/3 - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. 
Nitrianskej – materiál číslo D 7/5/08   
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. SPORTER s.r.o., Bratislava - žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 8/5/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

9. Fastav Development – SR, s.r.o., Žilina - žiadosť o odkúpenie pozemku za čerpacou 
stanicou SHELL v Šali-Veči za účelom výstavby komerčnej zóny – materiál číslo  
D 9/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

10. Infirmary Group, s.r.o. Bratislava - opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku v Šali-Veči 
(za čerpacou stanicou SHELL) za účelom výstavby súkromnej  kliniky – materiál číslo  
D 10/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

11. MÁHRMONT, s.r.o., Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 11/5/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

12. 1/ Ing. Michal Lužica a manž. Marta, Gagarinova 448/23, Šaľa, 2/ Juraj Kovács a manž. 
Eva, Gagarinova 450/27, Šaľa a 3/ Ronald Rácz a Jana Rábeková, Gagarinova 449/29, 
Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Záhradníckej – materiál číslo D 12/5/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

E. Personálne záležitosti 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa – materiál číslo E 1/5/08  

predkladá RSDr. Peter Gomboš, predseda komisie 
2. Rekonštrukcia mestskej rady – ústna informácia E 2/5/08 

predkladá Mgr. Jozef Belický, poslanec MsZ 
3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ podľa  

§ 12 odst. 1 Zákona o obecnom zriadení –  ústna informácia E 3/5/08  
predkladá Mgr. Jozef Belický, poslanec MsZ 

 
F. Právne záležitosti 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú školu, 

Pionierska ul. č. 4, Šaľa – materiál číslo H 1/5/08 
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: 
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predseda:  Ladislav Košičár 
členovia : Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
 
predseda:  Ing. Helena Psotová 
členovia : Ing. Tibor Mikula, Ing. Michal Lužica 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednosta MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell 
 
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. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Mgr. Jozefa Belického a Ing. Michala Lužicu, overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia 4. riadneho MsZ zo dňa 26. júna 2008, aby vyjadrili stanovisko vo 
veci správnosti a úplnosti zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal MUDr. Igora Bečára a Ing. Petra Hollého, overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia 1. mimoriadneho MsZ zo dňa 19. augusta 2008, aby vyjadrili 
stanovisko vo veci správnosti a úplnosti zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
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Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 5. 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 1/5/08 
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. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/5/08 
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 

1. Správu z kontroly dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia v programe 
„Správa mesta“ v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a spôsob nakladania s nadobudnutým majetkom mesta v r. 2006 a 2007, 

2. Správu z kontroly použitia finančných dotácií, kontrola splnenia podmienok 
poskytnutia  v zmysle VZN č. 7/2007 O poskytovaní dotácií, 

B. berie na vedomie 
výsledky z vykonaných kontrol. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie máj – august 2008, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu -  materiál číslo A 3/5/08  

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 máj – august 
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 máj – august 
2008, 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 navrhnutom znení. 
 
 
4. Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa – materiál číslo 

A 4/5/08 
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 

informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa,  
B. berie na vedomie 

informáciu o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa.  
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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5. Správa o plnení Mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky – 
materiál číslo A 5/5/08 

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 plnení mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky, 
B. berie na vedomie 

správu o plnení mandátnej zmluvy spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Informácia o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 

2008  - ústna informácia A 6/5/08 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora stručne informoval prítomných o svojej činnosti za 
obdobie jeho pôsobenia vo funkcii. Za najdôležitejšie činnosti považuje rozvoj 
informovanosti v meste a s tým súvisiace činnosti, čo bolo už viackrát celoslovensky ocenené 
a myslí si, že Šaľa je v tejto oblasti na špici. Druhá oblasť sa týkala IT oblasti, kde sa zmenil 
dodávateľ internetových služieb, čo malo ten efekt, že sa zmenila kvalita  poskytovaných 
služieb. Taktiež sa zmenila internetová prezentácia mesta, čo bolo tiež ocenené 
v celoslovenskom meradle. V rámci rozvoja IT služieb sa rozbieha systém ESAM, s ktorým 
už pracujú aj poslanci mesta. Tretia podstatná činnosť je mediálna práca, kam patrí vydávanie 
mesačníka samosprávy, o ktoré prejavuje verejnosť záujem. Ďalšou činnosťou je založenie 
komunitnej nadácie a založenie SMS centra. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že mu nešlo ani tak o okamžité poskytnutie komplexného obrazu činnosti 

zástupcu primátora priamo na dnešnom MsZ, ale skôr o to, že existuje verejná diskusia 
o činnosti zástupcu primátora a rôzne názory poslancov na to, ako by mala činnosť 
zástupcu primátora vyzerať, a preto podal poslanecký návrh, aby MsZ uložilo Ing. 
Jozefovi Mečiarovi predložiť na 6. riadne MsZ správu o činnosti zástupcu primátora za 
obdobie od januára 2007 do septembra 2008 a tiež predložiť správu o činnosti komisií a o 
účasti členov komisií mestského zastupiteľstva na zasadnutiach komisií za roky 2007 
a 2008, pretože je povinnosťou zástupcu koordinovať činnosť komisií MsZ,  
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Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že materiál týkajúci sa činnosti komisií MsZ je pripravený na predloženie na 

rokovanie 8. MsR dňa 16. 09. 2008, 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že chce poukázať na chyby na internetovej stránke, na ktoré viackrát upozorňoval 

a to v zozname komisií nie je uvedená komisia pre konflikt záujmov, nie sú tu uvedení 
niektorí členovia komisií, ktorí ale v komisii pracujú, niektorí poslanci sú uvedení 
v dozornej rade MIS, čo už neplatí, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že boli spomínané tlačové besedy, ale má skúsenosti, že výstup z týchto 

tlačových besied uvádzaný v regionálnych televíziách nie je vždy objektívny a pravda nie 
je vždy úplná, preto žiada, aby výstupy boli obsažnejšie a pravdivejšie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tlačové besedy sú zvolávané a sú na ne pozývaní zástupcovia médií, kde sa 

venuje vždy nejakej téme 
- ďalej uviedol, že čo sa týka diskusných relácií jednotlivých televízií, za obsah a rozsah 

výstupov je zodpovedná len konkrétna televízia, 
- požiadal, aby sa v tomto prípade povedalo, aké konkrétne veci má RSDr. Gomboš na 

mysli, aby sa mohli uviesť na správnu mieru,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že má fotodokumentáciu článku uverejneného v novinách po interpelácii 

týkajúcej sa pešej zóny, ktorý sa nezakladá na pravde, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že pešia zóna dodnes nemá právoplatné stavebné povolenie, ani kolaudačné 

rozhodnutie, ktoré sú na odvolacom orgáne na Obvodnom úrade, Odbore dopravy, ktorý 
zatiaľ nerozhodol, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že myslel na to, že je uvedené, že vstup na pešiu zónu autom majú len tie firmy, 

ktoré sa iným spôsobom nevedia dostať k svojim prevádzkam a pritom bola vytvorená 
spojovacia cesta z ulice Feketeházyho, ktorá má slúžiť pre tieto účely, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to, že tieto firmy majú vstup cez pešiu zónu je ustanovené vo VZN, ktoré 

schválilo MsZ, prístupová komunikácia, ktorá bola vybudovaná z ulice Feketeházyho bola 
ohlásená len ako drobná stavba, je postavená na cudzom pozemku, mesto za ňu platí 
nájomné a vlastník nie je ochotný rokovať s mestom o odpredaji. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 2008,   
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B. ukladá 
1. predložiť správu o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do 

septembra 2008, 
2. predložiť správu o činnosti komisií a o účasti členov komisií mestského zastupiteľstva 

na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008.  
T: 6. riadne MsZ                        Z: Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2005 

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu – materiál číslo 
B 1/5/08 

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 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za 
opatrovateľskú službu, 

B. schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Šaľa č. 2/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za 
opatrovateľskú službu. 
 

Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa – materiál číslo B 2/5/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh a navrhla zmenu § 5 bod 3. v znení: riaditeľ centra voľného času 

na základe splnomocnenia primátorom mesta môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku podľa ods. 1) a 2) zákonnému zástupcovi dieťaťa ak dieťa navštevuje materskú 
školu, zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi, ak o to písomne požiada 
riaditeľa centra voľného času a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh  
- podal poslanecký návrh doplniť v § 5 o bod 5. v znení: upúšťa sa od úhrady poplatkov 

v CVČ: 
a) deti v predškolských zariadeniach, 
b) členovia žiackych školských rád a mestského mládežníckeho parlamentu. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- v § 5 bod 3. upraviť: riaditeľ centra voľného času základe splnomocnenia primátorom 

mesta môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1) a 2) zákonnému 
zástupcovi dieťaťa ak dieťa navštevuje materskú školu, zákonnému zástupcovi žiaka, 
alebo plnoletému žiakovi, ak o to písomne požiada riaditeľa centra voľného času 
a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi, 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- doplniť v § 5 bod 5. v znení: upúšťa sa od úhrady poplatkov v CVČ: 

a) deti v predškolských zariadeniach, 
b) členovia žiackych školských rád a mestského mládežníckeho parlamentu. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním schválených poslaneckých návrhov 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
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nákladov v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šaľa. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úprava rozpočtu na rok 

2008 – materiál číslo C 1/5/08 
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 hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úpravu rozpočtu OSS na rok 
2008, 

B. berie na vedomie 
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2008 a úpravu rozpočtu OSS na rok 
2008. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom  znení. 
 
 
2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008 – materiál číslo C 2/5/08  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- navrhol do uznesenia doplniť bod C. ukladá v znení: spracovať návrh rozpočtu mesta Šaľa 

na rok 2009 a predložiť ho na rokovania VMČ a komisií mestského zastupiteľstva   
s termínom na 7. riadne zasadnutie MsZ, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto Šaľa je vybraným metom, ktoré má zaviesť programové rozpočtovanie 

a je pripravované stretnutie s poslancami, kde budú oboznámení s týmto novým postupom 
pri zostavovaní rozpočtu mesta, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že nakoľko je štruktúra rozpočtu iná ako bola doteraz, pripravuje mesto stretnutie 

všetkých poslancov MsZ, zhruba o dva týždne, kde bude presne vysvetlené ako súčasný 
rozpočet vyzerá a v rámci tohto stretnutia by mohli byť prerokované aj požiadavky 
poslancov na rozpočet, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že návrh rozpočtu, predtým ako bude schválený, bude priebežne prerokovaný so 

všetkými poslancami, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že je správne, aby sa poslanci vyjadrili k rozpočtu mesta, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že prvá podoba rozpočtu by mala byť daná na prerokovanie vopred v komisiách 

a VMČ a súhlasí s tým, aby návrh rozpočtu spolu s vyjadreniami VMČ a komisií MsZ bol 
predložený na 7. riadne zasadnutie MsZ, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- podporil poslanecký návrh Mgr. Belického, 
- uviedol, že v predloženom materiáli je uvedené, že k 30. 06. 2008 mesto evidovalo 

pohľadávky v celkovej výške cez 11 mil. Sk, z čoho najvyššia pohľadávka je z roku 2004 
od firmy VODOMONT a. s., a to vo výške 9 765 tis. Sk a opýtal sa, v akom štádiu je 
vymáhanie tejto pohľadávky, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto sa snažilo dohodnúť s firmou VODOMONT a.s. na kompenzácii tejto 

pohľadávky, bolo viacero rokovaní ohľadom tohto problému a v súčasnosti sa tento 
problém rieši súdnou cestou, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že o tejto veci rokoval s JUDr. Kelemenom, žaloba bola podaná, bolo vytýčené 

pojednávanie, na žiadosť firmy VODOMONT a. s. súd odročil pojednávanie 
a VODOMONT a.s. dodnes nezaslal písomné stanovisko na súd, z tohto dôvodu bol 
JUDr. Kelemen poverený, aby sa obrátil na súd so žiadosťou o vytýčenie termínu nového 
pojednávania, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že problém je v tom, že firma VODOMONT a.s. má námietky voči výške 

pohľadávky, ale po konzultácii s bývalým prednostom MsÚ je táto suma správna, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto dávalo návrhy na vyriešenie tejto situácie, ale dohoda s predstaviteľmi 

firmy VODOMONT a.s. je veľmi ťažká,  
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- ďalej uviedol, že mesto môže túto pohľadávku odpísať len v prípade ak ju firma 
VODOMONT a. s. uhradí, alebo súd rozhodne inak. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- C. ukladá 

spracovať návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 a predložiť ho na rokovania VMČ 
a komisií mestského zastupiteľstva 
T: 7. riadne MsZ v novembri 2008                             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008, 
B. schvaľuje 

rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2008 v predloženom znení,  
C. ukladá 

spracovať návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 a predložiť ho na rokovania VMČ 
a komisií mestského zastupiteľstva. 
T: 7. riadne MsZ v novembri 2008                             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na dopredaj garáže z V. etapy – materiál číslo D 1/5/08 
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 garáže z V. etapy, 
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B. schvaľuje 
dopredaj garáže na ulici Kpt. Jaroša, dom so súpisným číslom 1280/2 pre: 
Ing. Branislava Prčeka a Ľubomíru Prčekovú, garáž č. 1, pri byte č. 1/2, v suteréne vchodu 
č. 2, parc. číslo 4169/2, 4168/1, v podiele 257/10 000, v cene 161 180,- Sk (5 350,19 €) 
podľa znaleckého posudku. 
 

Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného Milana Luptáka – materiál 

číslo D 2/5/08   
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či po vysťahovaní p. Luptáka zostal byt v majetku mesta, 
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že by sa malo ešte nejaké obdobie počkať a nevykazovať hneď pohľadávku ako 

nevymožiteľnú, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že táto pohľadávka bola vyhodnotená ako nedobytná a pre mesto by znamenala 

len navyšovanie trov exekúcie, z dôvodu, že tento prípad trvá viac ako 2 roky bol 
navrhnutý takýto postup. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
      návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného, 
B. schvaľuje 

zastavenie exekúcie na návrh súdneho exekútora z dôvodu nemajetnosti povinného 
Milana Luptáka. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  11 
Proti:    1 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“ – 
materiál číslo D 3/5/08   

Predložil Ing. Peter Hollý, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite 
pri ČOV v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu“, 

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v Šali, pozemky 
špecifikované v tab.č.1, orná pôda o celkovej rozlohe 23 357 m2, pre spoločnosť FORS 
TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 2020/30, zastúpenú konateľom Robertom 
Balogom, za celkovú kúpnu cenu 4 718 114,- Sk (156 612,69 €). 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Primátor mesta Šaľa uviedol, že z dôvodu ohláseného neskoršieho príchodu Ing. Eriky 
Velázquezovej (predkladateľky materiálu D 4/5/08) bude bod č. 4 Vyhodnotenie verejnej 
obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. 
Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou“ – 
predložený a prerokovaný až po jej príchode. 
 
 
5. Poľovnícke združenie „AGAČÁREŇ“, Šaľa-Veča - žiadosť o odkúpenie pozemku – 

materiál číslo D 5/5/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka - poslanecký návrh 
- uviedol, že nakoľko ide o občianske združenie, ktorého finančné možnosti sú obmedzené, 

navrhuje znížiť cenu pozemku na 150,- Sk/m² s tým, že mesto Šaľa môže kedykoľvek 
bezplatne využívať uvedený pozemok na rôzne akcie, 

 
Ing. Tibor Mikula – faktická poznámka 
- opýtal sa, aká je terajšia cena prenájmu pozemku, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nájomné je 7 600,- Sk/rok, 
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Ing. Štefan Bartošovič 
- podporil poslanecký návrh Ing. Botku a poukázal na prospešnú činnosť tohto združenia, 

ako v oblasti starostlivosti o zver, tak aj starostlivosti o mládež. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka 
Botku v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, novovytvorenej parc. číslo 
3205/4 o výmere 760 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parc. č. 3205/1 (GP  
č. 34/2008 zo dňa 18.6.2008) na ul. Nitrianskej v Šali-Veči, v cene 150,- Sk/m2, t.j. spolu 
v sume 114 000,- Sk (3 784,10 €), pre Poľovnícke združenie „AGAČÁREŇ“ v Šali -Veči, 
IČO: 34 010 718 s tým, že mesto Šaľa môže kedykoľvek bezplatne využívať uvedený 
pozemok na rôzne akcie. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  11 
Proti:    1 
Zdržal sa:   4  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda - opätovná žiadosť 

o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská – materiál číslo D 6/5/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh 
- uviedol, že ide o podnikateľa, ktorý sa pričinil o rozvoj mesta, podporuje rôzne aktivity 

v meste a navrhol znížiť cenu pozemku pod budovou na sumu 1 362,- Sk/m², 
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že táto cena je stanovená podľa výšky ceny, za ktorú sa predávali nehnuteľnosti 

v tom období a s cenou 1 362,- Sk /m² bol v tej dobe oboznámený aj p. Vangel. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka 
Botku v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Hlavná a Vlčanská v Šali, 
B. schvaľuje 

-   zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemku v k.ú. Šaľa na nároží ulíc Hlavná 
a Vlčanská v Šali, novovytvorenú parcelu č. 890/17 o výmere 853 m², zastavaná 
plocha, v zmysle GP 11/2007, vyhotoveného spoločnosťou GEOS, Geodetické služby, 
s.r.o., za cenu 1 362,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 1 161 786,- Sk (38 564,23  €), pre  



 18

 
  Františka Vangela - ANDREA SHOP, so sídlom Nám. Á. Vámbéryho 54/11, 929 01      
  Dunajská Streda,  

- pozemok parc. č. 890/18, 890/19, 890/20, 890/21 ponechať v nájme. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  11 
Proti:    4 
Zdržal sa:   2  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Aladár Popelka, bytom Šaľa, ul. Nitrianska 1728/3 - žiadosť o odkúpenie pozemku 

na ul. Nitrianskej – materiál číslo D 7/5/08   
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že keďže ide len o malú výmeru, nepodstatnú pre mesto, navrhuje cenu pozemku 

stanoviť na sumu 150,- Sk/m². 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Šaľa, pozemku vo vlastníctve mesta parc. 
č. 3955/3 (v KN reg. C), zastavaná plocha o výmere 13 m2, v zmysle geometrického plánu 
č. 05/2005 zo dňa 08. 03. 2005, ako diel 10 od parc. č. 310/2 k parc. č. 3955/3 za cenu 
150,- Sk/m2, t.j. celkom za sumu 1 950,- Sk (64,72 €), pre p. Aladára Popelku, bytom 
Šaľa, ul. Nitrianska č. 1728/3, v celosti. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. SPORTER s.r.o., Bratislava - žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 8/5/08  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že vo VMČ sa diskutovalo hlavne o tom, prečo je v uznesení predpokladaná  

kompenzácia za dobudovanie oválu a prečo je vyčíslená suma za vybudovanie oválu, na 
ktorú by mala byť vypísaná verejná súťaž, pretože ide o sumu v takej výške, ako je suma 
pôvodného diela,  

- podal poslanecký návrh, aby tento pozemok rovnako ako ďalšie pozemky, o ktorých sa 
bude rokovať v ďalších bodoch prešli VOS a takto bolo o nich rozhodnuté, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že by bolo vhodné dopredu určiť, aká výstavba môže byť na uvedených 

pozemkoch,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v zmysle územného plánu je stanovené, na čo je táto lokalita určená, ale 

v tomto prípade je daný pozemok pre mesto zbytočný a preto sa ho mesto snaží odpredať, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že mesto má záujem vybudovať atletickú dráhu nad rámec už vysúťaženého 

ihriska a opýtal sa, či bolo v rozpočte na rok 2008 schválené vybudovanie takejto dráhy, 
ak nie, vyzerá to ako investícia smerovaná pre niekoho a on má predstavu o inom 
investorovi, 

- uviedol, že ak je tento pozemok nepotrebný, treba dať možnosť uchádzať sa o túto 
investíciu aj iným záujemcom, 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- upozornil na to, že v minulosti keď sa jednalo o majetok školstva a hlavne v súvislosti 

s outsourcingom, nebolo to možné rozhodnúť bez vyjadrenia riaditeľa školy, ktoré 
v tomto materiáli nie je, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v tomto prípade bola doručená žiadosť firmy SPORTER s.r.o., Bratislava 

a z toho dôvodu sa o nej jedná, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že ide o prípad, ktorý sa nedá porovnávať s outsourcingom, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že čo sa týka pozemku, nevidí v tom problém, že sa odoberie časť pozemku, 

ktorá je nevyužívaná, tiež poukázal na to, že ide o pozemok, ktorý je nevyužívaný a stále 
devastovaný, o tom či bude tento pozemok predaný alebo nie, musí rozhodnúť MsZ, 

- uviedol, že finančné prostriedky získané z odpredaja by mali použité v tejto škole,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nemá problém s využitím tohto pozemku, ale mali by byť zachované určité 

náležitosti a pozemok by mal byť zverejnený ako majetok vhodný na odpredaj, o čom  
pochybuje, že uvedený pozemok medzi tieto pozemky patrí, 

- znova poukázal na to, že mu v tomto prípade chýbajú vyjadrenia riaditeľa školy 
a ostatných orgánov, ktoré by sa mali k danému problému vyjadriť a mali by byť 
predložené v materiáli, 
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PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že sa o tomto pozemku rokovalo aj v  rade rodičov a v rade školy, 
- uviedol, že zazneli také pripomienky, že budú ochudobnené deti, školské zariadenia 

o priestory, podľa smernice alebo vyhlášky je daná požiadavka 16 m² na jedného žiaka, čo 
z hľadiska telovýchovných a športových aktivít pri počte 380 žiakov nie je problém,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- opýtal sa, či výstavba atletického oválu bola v rozpočte, či išlo o schválenú akciu pokrytú 

nejakými predpokladanými príjmami, myslí si, že doteraz sa hovorilo o ihrisku na ZŠ 
Hollého, na realizáciu ktorého sa mesto uchádzalo o prostriedky z EÚ, 

- myslí si, že by sa mali rešpektovať určité pravidlá, ak táto akcia nebola v rozpočte, tak nie 
je možné rozostavať niečo a potom hľadať finančné krytie na prefinancovanie, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka rozpočtu, má mesto krytie tejto akcie, a to finančné prostriedky 

získané prostredníctvom Úradu vlády SR vo výške 1,2 mil. Sk, z nadácie Pontis vo výške 
cca 230 tis. Sk a ďalších 2 mil. Sk bolo vyčlenených v rozpočte, 

- uviedol, že postupnosť by mala byť taká, že sa pozemok predá, čím mesto získa 
prostriedky na to, aby mohlo zainvestovať do tejto dráhy, čo nemusí byť tento rok, ale 
v krátkom čase by sa dali tieto finančné zdroje použiť na dobudovanie tohto areálu, 

 
Ing. Erika Velázquezová – faktická poznámka 
- uviedla, že by malo byť doložené stanovisko rady školy, ktorá k tejto akcii nezaujala 

konkrétne stanovisko a tiež stanovisko školskej komisie, a myslí si, že ak by sa mal 
predmetný pozemok predávať malo by to byť formou súťaže, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v tomto prípade ide o riešenie žiadosti spoločnosti SPORTER s.r.o., 

Bratislava, mesto má v rozpočte schválené viacúčelové ihrisko s rozpočtom 2 mil. Sk, tak 
ako bolo povedané, mesto získalo určité finančné prostriedky, čo spolu činí cca 3,5 mil. 
Sk, vysúťažené bolo 2,7 mil. Sk, keďže mesto má 3,4 mil. Sk a bola tu žiadosť spoločnosti 
SPORTER s.r.o., Bratislava, ktorá vyhrala súťaž a mestu zostali finančné prostriedky cca 
vo výške 700 tis. Sk, išlo o to, že mesto chcelo dobudovať toto ihrisko, ktoré by slúžilo 
nielen škole, ale všetkým obyvateľom mesta, pretože v Šali je tradícia atletického športu  
a atletická dráha tu nie je, 

- uviedol, že postupnosť krokov je taká, že najprv bola žiadosť spoločnosti SPORTER 
s.r.o., Bratislava, potom treba nájsť finančné prostriedky na zbytok uvažovanej investície, 
potom prebehne verejné obstarávanie a až v prípade, že vyhrá spoločnosť SPORTER 
s.r.o., Bratislava, sa môže uvažovať o zápočte, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- myslí si, že školy predávajú nepotrebné zelené plochy hlavne z dôvodu, že sa treba o ne 

starať a tiež si myslí, že Veča je už tak zastavaná, že tento priestor nie je potrebné ešte 
zahusťovať, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- myslí si, že v tomto prípade ide o nepochopenie celej veci a poukázala na to, že materiál 

nie je spracovaný tak ako má byť, teda nie je dodržaný postup, že riaditeľ školy musí 
najprv dať žiadosť o určenie prebytočnosti tohto pozemku, ktorá bude prerokovaná 
v komisii školstva,  
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- uviedla, že problém je v tom, že spoločnosť SPORTER s.r.o., Bratislava, vyhrala súťaž na 
nejakú časť ihriska a následne na to požiadala o rozšírenie tejto akcie, čo nie je správny 
postup, materiál musí dopracovaný v zmysle legislatívy a až potom predložený na 
rokovanie MsZ, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či je známe, čo tu chce spoločnosť SPORTER s.r.o., Bratislava postaviť, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že tu chce vybudovať sídlo svojej firmy, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či s návrhom na kompenzáciu prišla spoločnosť SPORTER s.r.o., Bratislava, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že čo sa týka návrhu na realizáciu atletickej dráhy, ako dodatku k viacúčelovému 

ihrisku, ktoré je rozpočtované, tak pri prvých rozhovoroch prišiel návrh o kompenzácii od 
spoločnosti SPORTER s.r.o., Bratislava, ale v ďalšej etape sa hovorilo o priamom 
odpredaji, 

 
Martin Alföldi 
- prečítal znenie žiadosti spoločnosti SPORTER s.r.o., Bratislava, kde bola ponúknutá 

možnosť dobudovať atletický ovál zámenou za pozemok, o ktorý majú záujem,  
-  
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh, aby všetky finančné prostriedky získané z odpredaja školského 

majetku boli vždy investované do školstva, 
 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ z dôvodu dopracovania materiálu. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  13 
Proti:    3 
Zdržal sa:   4  
 
Na základe procedurálneho návrhu Ing. Heleny Psotovej bol materiál stiahnutý 
z rokovania MsZ.  
 
Primátor mesta Martin Alföldi uviedol, že na základe dodržania pravidiel a po prijatí 
procedurálneho návrhu o stiahnutí materiálu, nebola možnosť hlasovať o poslaneckom návrhu 
Ing. Heleny Psotovej, bude tento poslanecký návrh v budúcnosti v uznesení zohľadnený. 
 
 
4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 
s následnou rekonštrukciou – materiál číslo D 4/5/08 
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Predložila Ing. Erika Velázquezová, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

záver hodnotiacej komisie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 
na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou 
rekonštrukciou“, 

B. odmieta  
v súlade s ustanovením bodu 6.4. Súťažných podkladov predložené návrhy v tejto VOS, 

C.  ukladá 
1. vyhlásiť opätovne verejnú obchodnú súťaž na dlhodobý prenájom budovy súp. č. 2062 

na ul. Komenského v Šali – Veči, vrátane areálu na parc. č. 3 207/1, s následnou 
rekonštrukciou, za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle podmienok 
schválených na 2. riadnom zasadnutí MsZ zo dňa 27.03.2008 s aktualizáciou termínov 
uvedených vo vyhlásení a v súťažných podkladoch, 
T:  do 18.09.2008                                                               Z: prednosta MsÚ    

2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS. 
T:  7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2008                                 Z: predseda komisie             

D.  schvaľuje  
      členov hodnotiacej komisie nasledovne: 

1. poslanec:                                            Ladislav Košičár 
2. poslanec:                                            Ing. František Botka                    
3. poslanec:                                            Ing. Erika Velázquezová 
4. zamestnanec MsÚ:                             Ing. Ladislav Gáll 
5. zamestnanec MsÚ:                             Ing. Božena  Tóthová 
6. odborník z komisií MsZ:                    Ing. Erik Mikloš 
7. odborník z komisií MsZ:                    Ing. Ľubomír Stredanský 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Fastav Development – SR, s.r.o., Žilina - žiadosť o odkúpenie pozemku za čerpacou 

stanicou SHELL v Šali-Veči za účelom výstavby komerčnej zóny – materiál číslo  
D 9/5/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- predložil poslanecký návrh na vyhlásenie VOS na predaj tohto pozemku, ako aj na 

pozemok v nasledujúcom bode, 
 



 23

Ing. Marián Kántor 
- podporil poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku za čerpacou stanicou SHELL v Šali-Veči za  účelom 
výstavby komerčnej zóny, 

B. neschvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Šaľa (za čerpacou stanicou 
SHELL), časť parcely č. 3080/13 o výmere cca 7 800 m², zastavaná plocha a nádvoria 
(výmeru upresní GP), v celosti a časť parcely č. 3080/48 o výmere cca 950 m², zastavaná 
plocha a nádvoria (výmeru upresní GP), v spoluvlastníckom podiele 6/20 za cenu 1843,-
Sk/m2, t.j. celkovú sumu cca 14 900 655,- Sk (494 611,13 €) pre spoločnosť Fastav 
Development – SR, s.r.o., so sídlom Bytčická 2, Žilina, za účelom realizácie komerčnej  
zóny v Šali- Veči, 

C. ukladá 
vypísať verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemku. 
T: 7. riadne MsZ v novembri 2008                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
  
 
10. Infirmary Group, s.r.o. Bratislava - opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku v Šali-

Veči (za čerpacou stanicou SHELL) za účelom výstavby súkromnej kliniky – 
materiál číslo D 10/5/08 

 
Ing. Ladislav Gáll ako predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ (v nadväznosti na 
predchádzajúci bod programu z dôvodu, že na odpredaj predmetného pozemku bude 
vyhlásená VOS). 

 
 

11. MÁHRMONT, s.r.o., Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 11/5/08  
Predložil Ing. Ladislav Gáll prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- navrhol vynechať v uznesení možnosť splácania podľa splátkového kalendára. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána 
Kántora v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 



 24

A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku, 

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemku, časť parc. č. 1038/49 a časť 
parc. č. 1038/50 o výmere cca 687 m2 (výmeru upresní GP) na ul. Hlavnej v Šali, v cene 
podľa hodnotovej mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. spolu v sume cca 1 374 000,- Sk 
(45 608,44 €) pre MÁHRMONT, s.r.o., Šaľa, IČO: 36 555 576.   

 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

12. 1/ Ing. Michal Lužica a manž. Marta, Gagarinova 448/23, Šaľa, 2/ Juraj Kovács a 
manž. Eva, Gagarinova 450/27, Šaľa a 3/ Ronald Rácz a Jana Rábeková, Gagarinova 
449/29, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Záhradníckej – materiál číslo  
D 12/5/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že pred niekoľkými rokmi pri výstavbe komunikácií bolo rokované s vlastníkmi 

týchto pozemkov a mesto od nich v tej dobe odkúpilo pozemky za 150,- Sk/m², nezdá sa 
mu správne, že dnes mesto stanovilo pre týchto žiadateľov takúto cenu, keďže oni v tej 
dobe vyšli v ústrety mestu a navrhol stanoviť cenu na 150,- Sk/m², 

- uviedol, že v prípade, ak by tento poslanecký návrh nebol schválený, navrhuje, aby sa 
hlasovalo o cene 500,- Sk/m², 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- podporil poslanecký návrh Mgr. Belického a uviedol, že ide o kúsky pozemkov, kde je 

vyvážaný rôzny odpad a myslí si, že v prípade záujmu všetkých obyvateľov o kúpu týchto 
pozemkov by sa mali predať za symbolickú cenu 150,- Sk/m². 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Záhradníckej, 
B. schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 663/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere cca 

280 m2 (výmeru upresní GP), v cene 150,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 42 000,- Sk  
(1 394,14 €), nasledovne: 
-  časť parc. č. 663/1 o výmere cca 80 m2, v sume cca 12 000,- Sk (398,32 €), pre Ing. 

Michala Lužicu a manž. Martu, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 448/23, v 1/1 do 
BSM, 
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- časť parc. č. 663/1 o výmere cca 80 m2, v sume cca 12 000,- Sk (398,32 €), pre 
Ronalda Rácza, trvale bytom Šaľa, Jilemnického 1543/4 a Janu Rábekovú, trvale 
bytom Močenok, Andreja Hlinku 12, v spoluvlastníckych podieloch 1/2 pre každého, 

- časť parc. č. 663/1 o výmere cca 120 m2, v sume cca 18 000,- Sk (597,49 €), pre Juraja 
Kovácsa a manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 450/27, v 1/1 do BSM. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  12 
Proti:    4 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa – materiál číslo E 1/5/08  
Predložil RSDr. Peter Gomboš, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Ing. Alena Kiácová, Ing. Viktor Vincze a  
Ing. Alžbeta Sedliačiková sa predstavili poslancom MsZ a predniesli svoje predstavy 
o činnosti hlavného kontrolóra mesta. 
  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Ing. Helenu Psotovú – predsedkyňu volebnej komisie, 
aby sa ujala svojej činnosti a podrobnejšie oboznámila prítomných poslancov s pokynmi 
k vykonaniu aktu voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa.  
Po sčítaní hlasov Ing. Helena Psotová - predsedkyňa volebnej komisie oznámila prítomným 
výsledky volieb hlavného kontrolóra.  
Uviedla, že volebná komisia overila a podpísala zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra mesta, 
ktorá tvorí prílohu zápisnice z 5. riadneho MsZ a oboznámila prítomných s jej výsledkami. 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov bol 22, počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 22,  
počet platných hlasovacích lístkov 22, počet neplatných hlasovacích lístkov 0.      
Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 
Ing. Alena Kiácová    8     
Ing. Alžbeta Sedliačiková 14    
Ing. Viktor Vincze    0     
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali zvolilo počtom hlasov 14 Ing. Alžbetu Sedliačikovú do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta Šaľa na obdobie 6 rokov.  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo  

správu zo zasadnutia osobitnej komisie zo dňa 2. septembra 2008, ktorá posúdila úplnosť 
prihlášok kandidátov a splnenie predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra 
a predložila zoznam kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra mesta Šaľa,  
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B. volí 
dňa 11. 09. 2008 do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa Ing. Sedliačikovú Alžbetu na 
obdobie šesť rokov, v súlade s § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková sa poďakovala za prejavenú dôveru a sľúbila, že sa bude snažiť ju 
nesklamať. 
 
 
2. Rekonštrukcia mestskej rady – ústna informácia E 2/5/08 
Predložil Mgr. Jozef Belický, poslanec MsZ 
 
Mgr. Jozef Belický uviedol, že pri voľbe členov MsR bola MsR kreovaná podľa zastúpenia 
strán v MsZ, a to SDKÚ bolo zastúpené 14 poslancami, nezávislí 6 poslancami, SMER 3 
poslancami, SMK 1 poslancom a ZRNS 1 poslancom. Na základe tohto boli do MsR zvolení 
7 členovia v zložení za SDKÚ 4 poslanci, za nezávislých 1 poslanec, za SMER 1 poslanec 
a za SMK 1 poslanec. Keďže sa politické pomery v MsZ po dvoch rokoch zmenili, myslí si, 
že je čas sa venovať prehodnoteniu zloženia MsR. Uviedol, že v súčasnosti je situácia taká, že 
SDKÚ reprezentujú 11 poslanci, nezávislých 8 poslanci, SMER 3 poslanci, SMK 2 poslanci, 
ZRNS 1 poslanec. Na základe tohto predložil poslanecký návrh, aby bola MsR zastúpená 3 
poslancami za SDKÚ, 2 nezávislými poslancami, 1 poslancom za SMER a 1 poslancom za 
SMK. Po dohode s väčšinou nezávislých poslancov navrhol výmenu člena MsR, ktorá je 
v súlade s § 14 zákona o obecnom zriadení a to namiesto Ing. Jozefa Husárika zvoliť za člena 
mestskej rady Mgr. Jozefa Varsányiho, čo podal ako poslanecký návrh a navrhol uznesenie 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na rekonštrukciu Mestskej rady v Šali, 
B. odvoláva 

poslanca Ing. Jozefa Husárika z funkcie člena mestskej rady, 
C. menuje 

Mgr. Jozefa Varsányiho za člena mestskej rady s účinnosťou od 13. 09. 2008. 
 
Diskusia: 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, či je v súlade s morálkou hovoriť o niekom, kto sa neospravedlnil, a nevie sa 

prečo chýba, a taktiež MsZ nemá jeho vyjadrenie k danej problematike, 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- uviedol, že údaje, ktoré uviedol Mgr. Belický nie sú správne, pretože v MsZ je t.č. 7 

členov SDKÚ-DS, na začiatku volebného obdobia ich bolo 9, v súčasnej MsR je iba 1 
člen SDKÚ-DS, 

- uviedol, že podľa predloženej dôvodovej správy, nevidí dôvod na zmenu nezávislého 
poslanca za nezávislého poslanca a myslí si, že zvoliť Mgr. Varsányiho, ktorý je členom 
dvoch komisií MsZ, kde nemá účasť ani 50 % a tiež predsedom VMČ č. 2, ktorého 
rokovanie tento rok ešte nezvolal  do MsR nie je správne, pretože pochybuje o tom, že by 
stíhal zúčastňovať sa rokovaní MsR, 

- navrhol zvýšiť počet poslancov na 8, 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že údaje ktoré prezentoval sú zo zápisnice 1. slávnostného MsZ, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v zápisnici sa hovorí o členoch koalície SDKÚ-DS-KDH, ale v dôvodovej 

správe bolo hovorené o členoch strany, čo je rozdiel, 
 
Ing. Marián Kántor 
- vzdal sa slova, nakoľko jeho argumenty už odzneli, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh 
- uviedol, že Mgr. Belický možno uviedol poslancov do omylu, ale pointa je v tom, že 

v minulosti bolo dobrým zvykom, aby sa aj nezávislých poslancov niekto spýtal, kto má 
byť ich reprezentant a aj pred ustanovujúcim MsZ, na ktorom sa volila MsR sa nezávislí 
poslanci stretli aj za účasti Ing. Husárika, z tohto stretnutia vzišiel návrh za člena MsR 
navrhnúť Mgr. Jozefa Varsányiho, aj napriek tomu, ako dopadlo hlasovanie, niekto si Ing. 
Husárika vybral, 

- požiadal prítomných, aby tento návrh rešpektovali a v prípade, ak Mgr. Varsányi nebude 
reprezentovať nezávislých poslancov tak ako by mal, bude zvolený iný člen, 

- podal procedurálny návrh, aby sa o odvolaní Ing. Husárika a menovaní Mgr. Varsányi za 
člena MsR hlasovalo verejne, 

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že Mgr. Varsányi bol do 28. 12. 2006 do 10.00 h. navrhnutý za člena MsR, ale  

po príchode na MsÚ pred zasadnutím MsZ Mgr. Varsányi teatrálne odmietol členstvo 
v MsR, a keďže Ing. Bartošovič nemal záujem o členstvo v MsR, jediným nezávislým 
poslancom bol Ing. Jozef Husárik, 

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- myslí si, že bola možnosť vybrať si aj iného nezávislého poslanca. 
 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- o zmene členov MsR hlasovať verejne 
Prezentácia: 22 
Za:  14 
Proti:    5 
Zdržal sa:   3 
Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- zvýšiť počet členov MsR na 8 
Prezentácia: 22 
Za:    9 
Proti:    9 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na rekonštrukciu Mestskej rady v Šali, 
B. odvoláva 

poslanca Ing. Jozefa Husárika z funkcie člena mestskej rady dňom 12. 09. 2008, 
C. volí 

Mgr. Jozefa Varsányiho za člena mestskej rady s účinnosťou od 12. 09. 2008. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  10 
Proti:    7 
Zdržal sa:   3 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
 
3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva pre zvolanie rokovania MsZ podľa § 12 

odst. 1 Zákona o obecnom zriadení –  ústna informácia E 3/5/08  
Predložil Mgr. Jozef Belický, poslanec MsZ 

 
Mgr. Jozef Belický uviedol, že v § 12 zákona o obecnom zriadení je predpokladaná situácia, 
keď na žiadosť poslancov MsZ primátor alebo zástupca primátora z akéhokoľvek dôvodu 
nezvolá zasadnutie MsZ a bez toho, aby pripisoval niekomu úmysel, môže sa takáto situácia 
stať z rôznych dôvodov. Keďže primátor aj zástupca primátora sú z rovnakého politického 
zoskupenia, ale môže sa to stať aj v budúcich volebných obdobiach, zákon predpokladá takú 
možnosť a v prípade, ak takáto situácia nastane, zvolá zasadnutie MsZ iný poslanec poverený 
MsZ. Keďže v čase, ak by nebolo zvolané zasadnutie MsZ, už nie je priestor na určenie 
takéhoto poslanca, navrhuje aby bol poverený takýto poslanec pre celé volebné obdobie 
a upozornil, že nie je v tom nič osobné a bude za takéto riešenie aj v budúcom volebnom 
období.  
Predložil poslanecký návrh v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na poverenie poslanca MsZ pre zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva podľa 
§ 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 

B. poveruje 
poslanca MsZ Ing. Františka Botku zvolaním zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v prípadoch uvedených v § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

Diskusia: 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že napriek uisteniam Mgr. Belického vníma tento návrh ako zásterku útokov voči 

jeho osobe, jeho funkcii a voči jeho pôsobeniu v tejto funkcii. Nemyslí si, že od roku 1990 
by MsZ malo precedens z toho, že by primátor alebo zástupca primátora nezvolal 
akékoľvek zasadnutie MsZ. Myslí si, že ani raz neposkytol dôvod na pochybnosti o tom, 
že by nechcel zvolať zasadnutie MsZ. Ďalej uviedol, že ide už o druhú degradáciu postu 
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primátora mesta zo strany bývalého prednostu MsÚ a opýtal sa, prečo nenavrhol 
vytvorenie takejto funkcie aj v minulom volebnom období. Napriek tomu, že Mgr. 
Belický povedal, že nie je v tom nič osobné, považuje to za osobný útok na funkciu 
primátora a svoju osobu.   

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že v minulých volebných obdobiach nebol dôvod na vytvorenie takejto funkcie 

hlavne preto, lebo sa ešte nestalo, že by primátor a zástupca primátora boli z toho istého 
politického zoskupenia a myslí si, že len druhýkrát je vo funkcii primátor, ktorý nie je 
nezávislý a kandidoval za nejaké politické zoskupenie. Znova uviedol, že nie je v tom nič 
osobné  a nemá záujem ani dôvod degradovať funkciu primátora, 

- uviedol, že to, ako to primátor mesta vníma, nevie zmeniť a zopakoval, že v tom nie je nič 
osobné, 

- uviedol, že je veľmi ľahké vyhnúť sa takýmto spôsobom rôznym „šumom“ o tom, či 
primátor zvolá alebo nezvolá zasadnutie MsZ, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je zarážajúce, že sa toto deje v 21. mesiaci jeho  pôsobenia vo funkcii, pretože 

fakt, že primátor a jeho zástupca sú zo spoločnej kandidátky bolo zjavné už 28. 12. 2006 
a znova zopakoval, že celú túto situáciu vníma ako osobný útok na svoju osobu, 

- uviedol, že spomenuté „šumy“ o tom, či primátor zvolá alebo nezvolá zasadnutie MsZ 
sa nezakladajú na pravde, pretože v ten deň, keď bola doručená žiadosť poslancov na 
zvolanie zasadnutia MsZ, vyhlásil, že na deň 19. 08. 2008 zvolá zasadnutie MsZ, 

- uviedol, že nedal zámienku na špekulácie o tom, či zvolá alebo nezvolá zasadnutie MsZ 
na akúkoľvek žiadosť, 

- ďalej uviedol, že nie je členom žiadnej politickej strany, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že prípad, ak by primátor alebo jeho zástupca nechcel zvolať zasadnutie MsZ je 

veľmi ľahko riešiteľný, a to tým, že o zvolanie požiada 1/3 poslancov, preto si myslí, že 
dôvod na vytvorenie takejto funkcie je úplne iný, 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že odmieta, aby mu boli podsúvané akékoľvek dôvody, zákon takúto situáciu 

predpokladá a podľa § 12 zákona o obecnom zriadení je veľmi ľahko riešiteľná práve 
určením takéhoto poslanca, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak by uvedené argumenty mali byť pravdou, bolo by to schválené už  

28. 12. 2006, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- myslí si, že sa zbytočne táto situácia zosobňuje, aj keď fakt je ten, že úvahy o určení tohto 

poslanca začali v období, keď bolo požiadané zo strany poslancov o zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia MsZ a primátor by mal svojich blízkych spolupracovníkov 
informovať o tom, že nemá žiadnu pochybnosť o zvolaní zasadnutia MsZ, ak je daná 
žiadosť zo strany poslancov MsZ, 

- uviedol, že mal minimálne dve stretnutia s poslancami z koalície SDKÚ-DS, ktorí takto 
jeho zámer interpretovali, z tohto vyplynulo, že sa rysuje takýto problém a ak zákon 
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umožňuje určenie takéhoto poslanca, nevidí problém v tom, aby bol takýto poslanec 
určený, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mu je ľúto, že sa nehovorí o konkrétnych menách, pretože ľudia, ktorí to takto 

interpretovali, s ním o tom nehovorili, a bol by rád, keby sa tzv. „naši“ poslanci 
nevyjadrovali zaňho, 

  
Tibor Dubis 
- myslí si, že aj v minulom volebnom období boli primátor a zástupca primátora z jedného 

politického zoskupenia a napriek tomu neboli žiadne problémy ani v predchádzajúcom 
volebnom období, ani teraz a považuje tento návrh za zbytočný. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na poverenie poslanca MsZ pre zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva podľa 
§ 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 

B. poveruje 
poslanca MsZ Ing. Františka Botku zvolaním zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v prípadoch uvedených v § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

  
Prezentácia: 21 
Za:  12 
Proti:    8 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, z dôvodu odchodu na riadnu dovolenku odovzdal vedenie 
zasadnutia Ing. Jozefovi Mečiarovi, zástupcovi primátora. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
G. VYSTÚPENIE VEREJNOSTI 
      Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú 

školu, Pionierska ul. č. 4, Šaľa – materiál číslo H 1/5/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- vyjadrila podporu k predloženému návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre Základnú školu 
Pionierska ul. č. 4, Šaľa,  

B. schvaľuje 
predloženie návrhu na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre 
Základnú školu Pionierska ul. č. 4, Šaľa,   

C. ukladá 
predložiť návrh na zapožičanie čestného názvu Základná škola Ľudovíta Štúra pre 
Základnú školu Pionierska ul. č. 4, Šaľa na  Ministerstvo školstva SR. 
Termín: do 19. 9. 2008                              Zodpovedný: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- interpeloval prednostu MsÚ a opýtal sa, podľa akých kritérií prebiehala rekonštrukcia 

ulíc Agátová a Murgašova, pretože si myslí, že ulica Murgašova je v oveľa dezolátnejšom 
stave,  

- opýtal sa, či je pravda, že pešia zóna v našom meste je navrhnutá na ocenenie, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že začiatkom minulého roka bol vytvorený poradovník technického stavu 

komunikácií, ktoré boli aj predmetom pripomienkovania, ako na komisiách, tak aj vo 
VMČ a na základe tohto určeného poradia mesto pripravilo projekty, na základe ktorých 
sa chce uchádzať o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a medzi nimi je aj ulica 
Murgašova, ktorá je pripravená na komplexnú rekonštrukciu, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že vie o tom, že pešia zóna bola nominovaná na ocenenie, ale bližšie poznatky 

o tomto nemá. 
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Ing. Helena Psotová 
- interpelovala Ing. Ladislava Gálla a opýtala sa, či na Hlavnej ulici nad drogériou bola 

povolená výstavba reštaurácie, 
- opýtala sa, či sa neuvažuje s osadením retardérov pred školou na ulici Jarmočnej, 
- opýtala sa, kedy bude zrealizovaná rekonštrukcia sobášnej siene, pretože ide 

o reprezentačnú miestnosť mesta, 
   
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka nadstavby nad drogériou, táto stavba nie je povolená, pretože 

majetkovo nie je tento objekt vysporiadaný,  
 
Ing. Helena Psotová 
- požiadala dať do zápisnice, aby MsÚ podnikol kroky na zastavenie tejto stavby, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že retardéry boli umiestnené pred viacerými školami a retardér je umiestnený na 

Krátkej ulici priamo pred školou, v tomto programe umiestnenia retardérov sa bude  
pokračovať po dodaní dopravného generelu, ktorý bude odovzdaný aj príslušným 
komisiám a na verejné pripomienkovanie, 

- uviedol, že čo sa týka rekonštrukcie sobášnej siene, počíta sa s tým, že v tomto roku bude 
vymenený stôl v obradnej sieni a následne sa bude po získaní finančných prostriedkov 
pokračovať v rekonštrukcii. 

 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- interpeloval Ing. Ladislava Gálla a požiadal o písomnú odpoveď o priebehu riešenia 

pohľadávky voči VODOMONT a.s., aký je aktuálny stav, súdne pojednávanie bolo 
vytýčené už niekoľko mesiacov dozadu a k dohode mesta s VODOMONTOM ešte stále 
nedošlo, 

- opýtal sa, v čom je problém, že dodnes nie je podpísaná zámenná zmluva s Duslom, a.s., 
pretože na podpísanie tejto zámennej zmluvy je viazané aj využitie geotermálnej energie - 
požiadal o písomnú odpoveď, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- písomne bude odpovedané v stanovenom termíne. 
 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- interpeloval prednostu MsÚ a opýtal sa, či bola dopravným inžinierom riešená aj 

inštalácia retardérov na cestných komunikáciách v Šali-Veči a žiadal o nainštalovanie 
retardérov na ul. Bernolákovej, 

- uviedol, že čo sa týka odvodnení kontajnerových stanovíšť, nie je ešte stále opravené 
vyspádovanie stanovíšť na ul. Hollého a Lúčnej. 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka umiestnenia ďalších retardérov, budú v súvislosti s dopravným 

generelom navrhnuté riešenia pre jednotlivé mestské časti komplexne a požiadal VMČ, 
aby k tomu zaujali stanovisko, 

- uviedol, že je daná objednávka na rekonštrukciu výtlkov a prepadlín chodníkov a ciest, aj 
na vyspádovanie chodníkov pri kontajneroch a prebieha ich postupná rekonštrukcia. 
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RSDr. Peter Gomboš 
- interpeloval prednostu MsÚ a požiadal o vyčistenie priestorov okolo lavičiek na pešej 

zóne,  
- vyjadril svoju spokojnosť s upravením priestoru okolo bývalej autobusovej zastávky na 

Hlavnej ulici, 
- upozornil na zlý stav vjazdov na chodníky na niektorých miestach v meste, hlavne pri 

moste, kde neboli tieto vjazdy kvalitne spravené a prichádza k ich vylupovaniu 
a praskaniu, a malo by sa dohliadnuť na kvalitu vykonaných prác, 

- požiadal o vypracovanie písomnej informácie o výške zaplatených daní za psov  
k 30. 08. 2008 a porovnanie rokov 2006 a 2007. 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že pešia zóna je každodenne čistená a mastné a inak znečistené miesta hlavne 

okolo lavičiek sa mesto pokúsi vyčistiť, 
- uviedol, že čo sa týka chodníkov, je obtiažne nájsť finančné prostriedky na ich 

komplexnejšiu opravu, čo sa týka už opravených častí, mesto nepreberie také časti, ktoré 
nebudú urobené v požadovanej kvalite, 

- písomne bude odpovedané v stanovenom termíne. 
 
 
MUDr. Jozef Grell 
- interpeloval prednostu MsÚ a opýtal sa, aká je výška nákladov súvisiacich so sporom 

mesta s Ing. Tiborom Baranom a či sa v rozpočte ráta aj s tými výdavkami, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
 
Tibor Dubis 
- interpeloval prednostu MsÚ a požiadal, aby mesto vyzvalo majiteľov pozemkov na 

Jánošíkovej ulici, aby udržiavali priestor stavebných pozemkov ešte pred začatím 
výstavby rodinných domov (odstraňovanie buriny), 

- uviedol, že by bolo potrebné zrekonštruovať úsek cesty od bývalého mlyna po kruhový 
objazd na Námestí Sv. Juraja,  

- uviedol, že treba požiadať SSC, aby riešila problém nízkej priepustnosti kruhového 
objazdu pri TESCU v Šali – Veči, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že vlastníci pozemkov na Jánošíkovej sú každoročne niekoľkokrát vyzývaní, aby 

si upravili spomínaný priestor, 
- uviedol, že čo sa týka ul. Kráľovskej, ide o cestu, ktorá je v mestskom majetku a čo sa 

týka kruhového objazdu v Šali-Veči, mesto bude v kontakte so SSC. 
 
 

ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 5. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
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Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
 
 
MUDr. Jozef Grell 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
predseda: Ladislav Košičár 
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