
ZÁPISNICA z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa 
uskutočnilo 27. novembra 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 
 
 

Mimoriadne 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. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 17, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, 
Ladislav Košičár 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
1. Návrh Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 a návrh zmien súvisiacich zmlúv - materiál číslo 

1/M2/08   
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda:  Milena Veresová  
členovia: Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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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, MUDr. Igor Bečár 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
1. Návrh Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 a návrh zmien súvisiacich zmlúv - materiál číslo 

1/M2/08   
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ uviedol, že 7. riadnom mestskom zastupiteľstve bola 
poskytnutá informácia o ukončení verejného obstarávania na nakladanie s komunálnym 
odpadom. V súvislosti s touto skutočnosťou je na 2. mimoriadne MsZ pripravený návrh 
zmlúv týkajúcich sa nakladania s komunálnym odpadom, a to zmluvy, podmienky ktorej boli 
vysúťažené v rámci verejného obstarávania, ako i návrh úpravy niektorých súvisiacich zmlúv, 
k úprave ktorých došlo po dohode s dodávateľom uvedenej služby. Návrh zmluvy je 
výsledkom verejného obstarávania s tým, že víťazný uchádzač predložil najlepšiu ponuku. 
Prednosta MsÚ ďalej uviedol, že zmluva, ktorej platnosť bola datovaná do konca roku 2017 
na prekládku v Šali-Veči bola taktiež predĺžená do doby platnosti tejto tzv. „veľkej“ zmluvy 
o nakladaní s komunálnym odpadom. Uviedol, že so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. bolo 
dohodnuté, že druhý zberový dvor bude vybudovaný v prvých mesiacoch budúceho roka 
v areáli na Dolnej ulici. Taktiež bolo s uvedenou spoločnosťou dohodnuté, že sa budú 
podieľať na vybudovaní stanovísk kontajnerov v meste. Spoločnosť SITA Slovensko, a.s. má 
povinnosť zaviesť ďalší separovaný zber na sídliskách a to na papier a kovy a v budúcom 
roku sa nastavia podmienky na zber a likvidáciu kuchynského odpadu.  
Významným prínosom podpísania tejto zmluvy je, že vývoz komunálneho odpadu bude 
zvýšený na trikrát za týždeň. 
 
Diskusia: 
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Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že nakoľko z tejto zmluvy vyplýva novelizácia VZN o nakladaní s komunálnym 

odpadom, navrhla túto skutočnosť doplniť do uznesenia a do VZN zapracovať aj spôsob 
likvidácie kuka nádob, ktoré sa budú vymieňať,  

- novelizáciu VZN navrhla vypracovať najneskôr do 30. 06. 2009. 
 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že likvidácia starých kuka nádob funguje aj v súčasnosti tak, že zhotoviteľ po 

výmene odoberie starú nádobu a zabezpečí jej fyzickú likvidáciu, 
 
Tibor Dubis 
- vyjadril svoju spokojnosť s podpísaním zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s., 
- uviedol, že treba venovať značnú pozornosť separovaniu zberu na školách. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do uznesenia bod  
C. ukladá 

pripraviť v zmysle bodu 6.2. Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 novelu VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa. 
T: do 30. 06. 2009             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

1. návrh Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 s Prílohami č. 1., 2., 3. a 4., 
2. návrh Dodatku č. 2 k NZ č. 34/2004-OSMM zo dňa 29. 06. 2004, 
3. návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe a prevádzke medziskladu 

odpadu zo dňa 29. 04. 1997 v znení dodatku č. 1, 
4. návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2003/D5 zo dňa 

03.07.2003 v znení neskorších dodatkov,  
B. schvaľuje 

1. Zmluvu o dielo č. V/2/1/2008 s Prílohami č. 1., 2., 3. a 4., 
2. Dodatok č. 2  k NZ č. 34/2004-OSMM zo dňa 29. 06. 2004, 
3. Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe a prevádzke medziskladu odpadu zo 

dňa 29. 04. 1997 v znení dodatku č. 1, 
4. Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2003/D5 zo dňa  

03.07.2003 v znení neskorších dodatkov s tým, že výška nájomného za prenájom 
pozemku, časť parc. č. 791/1 vo výmere 500 m2 v areáli na Dolnej ul. 5 pod Zberovým 
dvorom (poloha pozemku je vyšpecifikovaná v prílohe č. 2) je stanovená na 1,- Sk/rok 
(0,03 €) počas trvania doby nájmu, t.j. do 31. 12. 2019 s účinnosťou od 01. 01. 2009, 

C. ukladá 
pripraviť v zmysle bodu 6.2. Zmluvy o dielo č. V/2/1/2008 novelu VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa. 
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T: do 30. 06. 2009             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami 
čiastkových hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Ing. Peter Hollý 
 
MUDr. Igor Bečár 
 
 
Návrhová komisia: 
predseda: Milena Veresová 
 
členovia:  Tibor Dubis 
                  
                MUDr. Jozef Grell 

 
 
 
 
 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 4. decembra 2008   


