
ZÁPISNICA 
zo slávnostného a 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,  

ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2008 
   

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa pri príležitosti Dňa samosprávy začalo slávnostnou 
časťou a udeľovaním ocenení. Po slávnostnom príhovore Martina Alföldiho, primátora mesta, 
sa pristúpilo k samotnému aktu udeľovania ocenení. Udelením ocenení si mesto uctieva prácu 
jednotlivcov, organizácií a spoločností, ktorí významným spôsobom prispievajú k rozvoju 
nášho mesta. 
 
Boli udelené nasledovné ocenenia: Cena mesta Šaľa, Čestné občianstvo mesta Šaľa a Cena 
primátora mesta Šaľa. 
 
„Cena mesta Šaľa“ bola udelená: 
- PhDr. Milanovi Aľakšovi 
- Mgr. Františkovi Adamovi 
- spoločnosti POLLÁK ŠAĽA s.r.o.  
- Zuzane Krištofovej  
- Ladislavovi Belovičovi 
 
„Čestné občianstvo mesta Šaľa“ bolo udelené: 
- Imrichovi Donáthovi 
- PhDr. Veronike Novákovej 
 
„Cena primátora mesta Šaľa“ bola udelená: 
- MUDr. Romanovi Slyškovi 
- Lívii Ághovej 
 
Po slávnostnom odovzdaní jednotlivých ocenení mesta Šaľa pristúpil primátor mesta 
k otvoreniu 8. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 
 

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  
8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 14, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
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Ospravedlnení: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Michal Lužica, Ján Kmeťo  
 
Neskorší príchod ohlásili: RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. László Gyurovszky 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem bodu E. Personálne záležitosti), ak nebude 
prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
- doplniť do písmena D. Majetkové záležitosti bod č. 11.: 

Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku 
na ul. SNP – materiál číslo D 11/8/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

Hlasovanie o doplnení bodu D 11/8/08 - Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, 
Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. SNP, do písmena D. Majetkové záležitosti 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod D 11/8/08 – Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 
pozemku na ul. SNP, bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/8/08    

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správy z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/8/08    

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Informatívna súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v školskom roku 2007/2008 a stave v školskom 
roku 2008/2009 – materiál číslo A 3/8/08    
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie október – november 2008, porovnanie 
terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu – materiál číslo A 4/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa – materiál číslo A 5/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 zo dňa  07. 06. 2007 - materiál číslo B 1/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 - Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 - materiál číslo B 2/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov 
a nebytových priestorov v majetku mesta - materiál číslo B 3/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Návrh VZN mesta Šaľa o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa - materiál číslo 
B 4/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Návrh VZN mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 5/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Návrh Štatútu Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo B 6/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7.     Návrh na zrušenie Uznesenia č. 7/2008 – XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 06.11.2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali-Veči) - materiál číslo B 7/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál 

číslo C 1/8/08    
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 a návrh na úpravu rozpočtu škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2008 - materiál 
číslo C 2/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Informácia o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX - nábytkové stolárstvo, spol. 
s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00  Šaľa - materiál číslo C 3/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na rok 2010 a 2011 - materiál číslo C 4/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Návrh Cenníka služieb – Príloha č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej 
knižnice v Šali - materiál číslo C 5/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

D. Majetkové záležitosti  
1. Záhradkárska osada č.1 „Pri kúpalisku“ v Šali – návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

k pozemkom so záhradkami - materiál číslo D 1/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Darina Karasová, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči - 
materiál číslo D 2/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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3. Róbert Horváth a manž., Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali - 
materiál číslo D 3/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Pavol Behun a manž. Alena a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul. - 
materiál číslo D 4/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Edita Gujberová a manž. Valter, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 
pozemku na Hlbokej ul. - materiál číslo D 5/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Gabriel Iványi a manž. Jaroslava, Hliník 1871/21, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku 
na ul. Fraňa Kráľa - materiál číslo D 6/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Karol Zadrabaj a manž. Zlatica, Nešporova 1015/24, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku 
na Mostovej ul. - materiál číslo D 7/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Mestským hokejovým klubom 
založeného Zmluvou o používaní ľadovej plochy v areáli zimného štadióna č. 61 
A/2003/ZŠ  - materiál číslo D 8/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

9. Ing. Alžbeta Sedliačiková, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou rodinného 
domu  na Brezovej ul. v Šali - materiál číslo D 9/8/08    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

10. Zuzana Moravčík Psotová a manžel Peter, Pionierska 20, Šaľa; Margita Kandová       
a manžel Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku v areáli ZŠ 
Ľudovíta Štúra - materiál číslo D 10/8/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

11. Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na 
ul. SNP - materiál číslo D 11/8/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
E. Personálne záležitosti 
1. Voľba predsedu komisie hospodársko-finančnej a voľba členov komisií Mestského 

zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/8/08 
       predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
F. Právne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

G. Vystúpenie verejnosti 
 
H. Rôzne 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
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Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda:  Ing. František Botka 
členovia : Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Belický 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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. Marián Kántor 
členovia : Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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: Gabriela Talajková, MUDr. Svetozár Hikkel 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Ing. Ivana Kováča a Ing. Petra Hollého, overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia 7. riadneho MsZ zo dňa 6. novembra 2008, aby overili správnosť 
a úplnosť zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
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Primátor Martin Alföldi požiadal Ing. Petra Hollého a MUDr. Igora Bečára, overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia 2. mimoriadneho MsZ zo dňa 27. novembra 2008, aby overili 
správnosť a úplnosť zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 8. 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 1/8/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že kontrola činnosti zástupcu primátora nepriniesla žiadne nové fakty, ktoré by sa 

týkali jeho činnosti a nezostáva mu nič iné, ako trvať na svojom pôvodnom stanovisku 
a to, že pre neho táto správa postrádala merateľné kritériá a chcel by aj do budúcnosti 
požiadať pri tvorbe takéhoto materiálu, aby bol vypracovaný konkrétnejšie, aby bolo 
možné získať obraz o tom, čo je vlastne predmetom činnosti zástupcu primátora a aby 
z nej vyplynul aj nejaký záver, 

- uviedol, že by bol rád, keby bol upresnený a fixne stanovený pracovný čas zástupcu 
primátora, čo by bolo potrebné hlavne pre verejnosť, ktorá má záujem ho kontaktovať,  

 
Tibor Dubis – faktická poznámka 
- myslí si, že hlavná kontrolórka vykonala kontrolu v zmysle zadania úlohy a nebolo 

konštatované, že by jeho úlohy neboli plnené, 
- myslí si, že čo sa týka merateľných ukazovateľov činnosti zástupcu primátora, na 

minulom MsZ prednosta MsÚ predkladal správu o hospodárení mesta, mesto v súčasnosti 
nemá dlhy a plní si svoje povinnosti a na tom má zásluhu celé vedenie mesta, teda aj 
zástupca primátora, čo považuje za jeden z merateľných ukazovateľov, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že mesto má dlhy, čo je ale v poriadku, pretože úverová zaťaženosť existuje, 

a bol by rád, keby sa doriešila aspoň jeho požiadavka týkajúca sa pracovnej doby zástupcu 
primátora, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že myslel len dlhy, ktoré by mesto nesplácalo, nie úvery. 
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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: 15 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správy z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/8/08    
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 

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly investičnej 
akcie „Pešia zóna Šaľa centrum – 1. etapa“, 

B. berie na vedomie 
     výsledky z vykonanej  kontroly. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Informatívna súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v školskom roku 2007/2008 
a stave v školskom roku 2008/2009 – materiál číslo A 3/8/08    

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Helena Psotová 
- vyjadrila spokojnosť s úrovňou vypracovanej správy a poďakovala sa riaditeľom 

a pracovníkom školstva za ich fundovanú prácu, ako aj prácu v komisii školstva a prácu 
školského úradu, 

- v prípade základných škôl vyzdvihla ich úspechy v rôznych súťažiach a olympiádach, 
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- ďalej sa poďakovala za výchovnú činnosť v predškolských, školských aj mimoškolských 
zariadeniach. 

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

informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2007/2008 a stave 
v školskom roku 2008/2009, 

B. berie na vedomie 
informatívnu súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2007/2008 a stave 
v školskom roku 2008/2009. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie október – november 2008, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu – materiál číslo A 4/8/08    

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 október – 
november 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 október – 
november 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
 
 



 9

5. Informácia o plnení harmonogramu zavedenia eura v meste Šaľa – materiál číslo 
A 5/8/08    

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: 16 
Za:  16  
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 VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 zo dňa  07. 06. 2007 - materiál číslo B 1/8/08    

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, kedy a kto bude môcť meniť podmienky súťaže, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že podmienky môže meniť vždy len vyhlasovateľ, ktorý určí, ktoré časti, akým 

spôsobom sa môžu meniť a bude to povedané v podmienkach súťaže, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že pokiaľ vyhlasovateľ stanoví podmienky a MsZ ich schváli, myslí si, že 

vyhlasovateľ môže meniť podmienky až po skončení súťaže, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v kritériách, ktoré bude schvaľovať MsZ, sa povie za akých podmienok sa 

môžu meniť kritériá súťaže, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či má tomu rozumieť tak, že ak vyhlasovateľ povie napríklad cenu 12 mil. Sk 

a dá si do podmienok, že to môže byť aj 9 mil. Sk, počas súťaže môže komisia zmeniť 
túto cenu, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to nie je tak, túto pasáž obsahuje aj Obchodný zákonník, čiže ak sa dohodne 

v kritériách, že je možné meniť predložené ponuky a v čom ich možno meniť, toto bude 
nastavené v súťaži, ale zmeny vždy schvaľuje MsZ,  

- uviedol, že je možné na základe nejasností si dať doplniť a vysvetliť od uchádzača 
niektoré nejasnosti, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že takto to fungovalo aj doteraz a že vyhlasovateľom poverená komisia sa môže 

dotazovať, ale nemôže meniť podmienky počas súťaže, 
- opýtal sa, kedy sa môžu kritériá meniť, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že na začiatku, keď budú stanovené komisiou alebo odsúhlasené MsZ, túto 

možnosť pripúšťa Obchodný zákonník a ide vlastne o zosúladenie VZN s Obchodným 
zákonníkom, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v uznesení treba uviesť, že tieto zmeny musí schváliť MsZ, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že vo VZN je táto skutočnosť zakotvená, 
 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že vyhlasovateľom nie je komisia, ale vždy MsZ, 
- uviedol, že mesto malo doteraz prísnejšie VZN, ktoré nezohľadňovalo túto možnosť 

z Obchodného zákonníka a ide len o zosúladenie VZN s Obchodným zákonníkom, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že chce doplniť v § 7 v bode 4 - predložený súťažný návrh možno meniť alebo 

dopĺňať len v prípadoch určených v podmienkach súťaže odsúhlasených mestským 
zastupiteľstvom, 

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že súťažné podklady a podmienky vždy schvaľuje MsZ a keď spracovateľ 

materiálu predloží súťažné podklady, tak už podmienky (keď sa bude môcť niečo meniť) 
musia byť v súťažných podkladoch konkrétne zakotvené, 

- uviedla, že tieto skutočnosti boli v súťažných podmienkach dané aj doteraz, ale nebolo to 
v súlade s VZN a keďže zákon toto umožňuje, znovu uviedla, že ide o zosúladenie VZN 
s Obchodným zákonníkom, 

 
Martin Alföldi 
- prečítal a porovnal znenie § 7 v pôvodnom a v novom návrhu VZN a znovu upozornil, že 

zmena sa týka len bodu č. 4 a poukázal na bod č. 2, kde je dané, že podmienky súťaže 
schvaľuje MsZ, 

- znova uviedol, že mesto navrhuje túto zmenu s cieľom zosúladiť VZN so zákonom, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že nebolo potrebné toto VZN meniť a chce navrhnúť, aby členovia komisií prešli 

nejakým školením, aby sa neopakovali také chyby, ako doteraz. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
      zmenu VZN č. 9/2000 
B. schvaľuje 

VZN mesta Šaľa č. 16/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení 
Dodatku č.1 zo dňa  07. 06. 2007 v predloženom znení 

C.   ukladá 
       vypracovať VZN v úplnom znení 
       T:  do 31.12.2008                                                                  Z: prednosta MsÚ    
 
Prezentácia: 17 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:     7 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 - Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 - materiál číslo B 2/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Ladislav Gáll uviedol, že na základe odporúčania mestskej rady navrhuje ďalšie úpravy, 
ktoré nie sú zapracované v návrhu VZN, a to zmeniť v § 9 bod 17 zmluvné kontrakty 
(zákazky na dodanie tovaru, prác a služieb) v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov nad 5 mil. Sk/rok a trvajúce viac ako 2 roky. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008, 

B. schvaľuje 
VZN mesta Šaľa č. 16/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 v predloženom a upravenom 
znení. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov 
a nebytových priestorov v majetku mesta - materiál číslo B 3/8/08    

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

návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov       
a nebytových priestorov v majetku mesta, 

B. schvaľuje 
VZN mesta Šaľa č. 17/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 o prevode bytov       
a nebytových priestorov v majetku mesta v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom  znení. 
 
 
4. Návrh VZN mesta Šaľa o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa - materiál číslo 

B 4/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nerozumie celkom tomu, či má byť znížená alebo odpustená daň 

z nehnuteľnosti v objektoch, v ktorých sú umiestnené zdravotnícke zariadenia, 
 
Ladislav Gáll 
- uviedol, že návrh je taký, že tieto objekty sa majú zdaňovať ako riadne podnikateľské 

objekty, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že z návrhu teda bude vynechaný tento bod a vlastne záverečný návrh je ten, že 

tieto objekty budú zdaňované ako iné podnikateľské objekty. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN mesta Šaľa o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

VZN mesta Šaľa č. 18/2008 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa.  
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Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh VZN mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 5/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- navrhla, aby sa daň za psov v činžiakoch znížila z 27 € na 25 €, 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh  
- navrhol úľavu za vývoz komunálneho odpadu vo výške 50 % pre občanov mesta, ktorí 

v kalendárnom roku dosiahnu 62 rokov a viac, v časti dane za psov v činžiakoch sa 
stotožňuje s návrhom poslankyne Veresovej, 

- navrhol pre občanov dôchodcov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 62 rokov znížiť 
daň za psov v činžiakoch na 17 €, 

- súhlasí s navrhnutou alternatívou č. 3, 
 
MUDr. Igor Bečár – faktická poznámka 
- uviedol, že mu predložené návrhy pripomínajú tak trochu populizmus a opýtal sa na názor 

Ing. Danadovej na tieto návrhy, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že to bude znamenať znova mínus v príjmovej časti rozpočtu mesta, 
- uviedla, že vek, odkedy sa uplatňujú zľavy, bol nastavený na 70 rokov z dôvodu, že vtedy 

ide už o skutočne nepracujúcich občanov, ale presné prepočty ešte nie sú spravené. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení: 
- znížiť daň za psov v činžiakoch z 27 € na 25 €, 
Prezentácia: 18 
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- navrhol pri vývoze komunálneho odpadu zľavu 50 % a znížiť vekovú hranicu zo 65 rokov 

na 62 rokov,    
Prezentácia: 19 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   9 
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Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- navrhol pre občanov, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 62 rokov, znížiť daň za 

psov v činžiakoch na 17 €, 
Prezentácia: 18 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh VZN mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,  

B. schvaľuje 
VZN mesta Šaľa č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v alternatíve č. 3.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh Štatútu Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo B 6/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, prečo nemá knižnica právnu subjektivitu a myslí si, že by ju mala mať, pretože 

ide o dôležitosť tejto inštitúcie, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v tom nevidí význam, pretože mestská knižnica vždy bude dotovaná z mesta 

a zatiaľ sa s týmto neráta. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Štatútu Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,  
B. schvaľuje 

Štatút Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení. 
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Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7.     Návrh na zrušenie Uznesenia č. 7/2008 – XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šali zo dňa 06.11.2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali-Veči) - materiál číslo B 7/8/08    

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že dátumy, ktoré sú tu uvedené jej nesedia a podľa nich mesto pri podpisovaní 

uznesenia muselo vedieť, že je v predmetnej záležitosti súdny spor a znovu upozornila na 
nutnosť obsadenia miesta mestského právnika, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto nemalo vedomosť o tom, že na okresnom súde je zahájené konanie 

v tejto veci, dňa 26. 11. 2008 mesto dostalo vyrozumenie, že musí v tejto veci konať,  
- uviedol, že mesto bude v tejto veci konať a aj naďalej sa bude o tieto pozemky uchádzať, 
- uviedol, že čo sa týka obsadenia pozície mestského právnika, mesto sa v najbližších dňoch 

rozhodne, ako bude ďalej postupovať, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že polovica poslancov z mestskej časti Veča vie, že tieto pozemky sú 

nevysporiadané a myslí si, že aj predstavitelia mesta vedeli, aká je situácia s týmito 
pozemkami, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že predloží právoplatné rozhodnutie krajského súdu o tom, že tieto pozemky sa 

nachádzajú na liste vlastníctva mesta a súťaž bola vypísaná schválením uznesenia, teda 
mestským zastupiteľstvom, ak malo MsZ pri schvaľovaní uznesenia tieto vedomosti malo 
ich predniesť a neschváliť uznesenie. 

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

návrh na zrušenie Uznesenia č. 7/2008-XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na 
odpredaj pozemkov za ČS SHELL v Šali - Veči), 

B. ruší 
Uznesenie č. 7/2008-XIX. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo 
dňa 06. 11. 2008 (vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za ČS 
SHELL v Šali - Veči). 
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Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009 - 

materiál číslo C 1/8/08    
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka  
- uviedol, že NSK nedalo celú výšku dotácie pre OSS aká bola požadovaná, jeho 

poslanecký návrh, aby bol príspevok pre OSS navýšený, nebol v zastupiteľstve NSK 
schválený, aj keď mnoho organizácií dostalo viac finančných prostriedkov ako 
požadovali, 

- uviedol, že pri schvaľovaní rozpočtu NSK znova predloží svoju žiadosť na navýšenie 
finančných prostriedkov pre OSS, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ide o originálnu kompetenciu obce, do ktorej nevstupuje samosprávny kraj 

a jediná možnosť ako získať finančné prostriedky je premenovať toto zariadenie na DDS, 
- uviedla, že čo sa týka rozpočtu, je rozpočet OSS podrobne rozpracovaný, OSS nemá 

žiadne záväzky, ktoré by boli po lehote splatnosti a myslí, si že myšlienka podporovať 
predškolské zariadenia, ktoré má v správe OSS je správna a mesto na to nedopláca 
a pozitívne hodnotí správu a činnosť OSS, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či v návrhu rozpočtu mesta na budúci rok sú zahrnuté finančné prostriedky 

na prevádzku OSS, 
- opýtal sa, prečo sú medzi nákladmi na prevádzku jednotlivých zariadení, ktoré spadajú 

pod OSS, také veľké rozdiely, 
 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že klub dôchodcov na Hornej ulici, kde je aj sídlo spoločnosti, je objekt cca 

o rozlohe 500 m², ktorý je postavený výhradne na tento účel, je najnáročnejší na 
prevádzku, na Kráľovskej ulici ide o rodinný dom, ktorý je podstatne menej náročný na 
energie a prevádzkové náklady vo Veči, kde sa klub nachádza v dome opatrovateľskej 
služby, sú náklady najnižšie, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že by bolo vhodné prehodnotiť prevádzku budovy na Hornej ulici, kde sú 

náklady na správu enormne vysoké, 
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RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že je treba hlbšie poznať túto problematiku a náklady vynaložené na prevádzku 

tohto objektu sú opodstatnené, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že je treba hľadať vnútorné rezervy, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- opýtal sa, či je spokojný s koncepciou starostlivosti o staršiu generáciu a či by nebolo 

potrebné nejaké konkrétnejšie naplnenie strategických cieľov, 
 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že koncepcia je v poriadku, ale zatiaľ sa ju nepodarilo nejakým spôsobom 

realizovať, ale podľa jeho názoru najväčším problémom bude platnosť zákona, podľa 
ktorého do 01. 01. 2013 ak bude občan posúdený, že je odkázaný na pomoc inej osoby 
a požiada obec o poskytnutie ubytovania v domove dôchodcov, je obec povinná mu do 60 
dní vyhovieť, je tu možnosť ubytovania takéhoto občana v okolitých zariadeniach, ale 
určite je ekonomicky najvýhodnejšie ak to bude vo vlastnom zariadení obce. 

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

návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2009, 
B. schvaľuje 

1. príspevok zriaďovateľa na rok 2009 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta 
Šaľa vo výške 380 560 € (11 464 750 Sk), z toho 153 240 € (4 616 510 Sk) na výkon 
opatrovateľskej služby ako originálnej kompetencie mesta, 

2. financovanie sociálnych služieb poskytovaných Organizáciou sociálnej starostlivosti 
mesta Šaľa z úhrad za sociálne služby od prijímateľov sociálnych služieb na základe 
zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 71, ods. 2 zákona  
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s účinnosťou od 01. 01. 2009. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 a návrh na úpravu rozpočtu škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2008 - 
materiál číslo C 2/8/08    

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, v spojitosti s rekonštrukciou ZŠ Murgaša, či existuje nejaká miera ohrozenia, že  
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zmluva, cez ktorú majú byť mestu poskytnuté finančné prostriedky nebude podpísaná, 
- opýtal sa, ako bolo zabezpečené financovanie tejto rekonštrukcie, keď banka 

prefinancovala toto dielo bez zmluvy, ktorá by zaručila mestu, že banke sa poskytnuté 
finančné prostriedky vrátia, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka rizika nepodpísania tejto zmluvy má mesto dokument od riadiaceho 

orgánu, čo je v tomto prípade MVaRR SR, že odobruje celý tento projekt a na základe 
neho aj po dohode s MVaRR SR bolo možné zahájiť obstaranie tejto stavby a jeho vlastnú 
realizáciu, 

- uviedol, že nepredpokladá, že na základe tohto dokumentu a na podnet MVaRR SR by 
mohlo prísť k nejakému riziku a minister nepodpíše zmluvu o vydotovaní tejto akcie, 

- uviedol, že celá táto procedúra išla cez kontrolný orgán MVaRR SR, cez kontrolórky, 
ktoré kontrolovali verejné obstarávanie, ďalším krokom bude pripravenie tejto zmluvy, 
priebežne je rokované s predstaviteľmi MVaRR SR, hodnotiaca komisia má pripraviť na 
základe schémy Bruselu schému zmluvy, ktorá by mala byť v súčasnosti už pripravená, 

- uviedol, že kedykoľvek môže byť kontrola na prevedenie tejto investície a z toho dôvodu 
musí mať mesto tieto dokumenty v poriadku a musia byť zosúladené s projektom, 

- uviedol, že čo sa týka financovania, bola vybraná financujúca banka, ktorá vyšla tendrom 
s najlepšími podmienkami,  

- uviedol, že táto banka nevyžadovala predloženie zmluvy a bola pripravená už pri podpise 
tejto zmluvy hradiť vznikajúce faktúry, zmluva bude dodatočne odoslaná financujúcej 
banke, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či existuje nejaké časové obmedzenie a čo spraví banka v prípade, že tento 

proces podpísania zmluvy sa oddiali napríklad o jeden rok, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto dohodlo podmienky, ktoré predpokladajú nerovnomerné splácanie tohto 

úveru, čo znamená, že po odobrení našej fakturácie vo vzťahu k MVaRR SR môže mesto 
zaplatiť aj celú čiastku, ktorá bude mestu vrátená, splácanie nie je časovo obmedzené, 

 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- myslí si, že by nemali byť investície bez zmluvy, ale podľa jeho názoru je zásadná chyba 

na strane ministerstva a je nehorázne, že za dva roky nie je MVaRR SR schopné napísať 
zmluvu, pretože tu ide o všetky ďalšie rozhodnutia, nielen o školu a boli preinvestované 
miliardy bez podpísania zmluvy, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mestu bola ministerstvom odobrená táto rekonštrukcia a povolené začatie, 
 
Ing. František Botka 
- vrátil sa k odpredaju pozemku na Kráľovskej a uviedol, že sa stretol s pánom 

Gasparovicsom, ktorý tvrdí, že dohodnutá suma nebola zaplatená z viny mesta, pretože 
mesto dalo do zmluvy skutočnosti, s ktorými on nemôže súhlasiť a opýtal sa, aká je 
skutočnosť, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že je prekvapený, pretože v tomto prípade zavádza pán Gasparovics, s ktorým 

osobne rokoval cca pred 3 týždňami a nebolo hovorené o zmluve, ale že rokuje s bankami 
a po 15. decembri oznámi, ako a kedy sa uskutoční podpis zmluvy a o tom, že by mal 
výhrady k zmluve, nie je informovaný, 

- uviedol, že návrh zmluvy bol pánovi Gasparovicsovi zaslaný a dodnes na návrh zmluvy 
nereagoval,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že zmluva mu bola zaslaná 26. 09. 2008 s tým, že bol upozornený na to, že ním 

predložený geometrický plán nie je správny, pretože neobsahuje parcely, ktoré sú v držbe, 
z toho dôvodu musí byť predložený nový geometrický plán a stanovisko právnika, 

- ďalej uviedla, že stanovisko právnika do dnešného dňa mesto neobdržalo a geometrický 
plán nie je overený katastrom, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zmluva nie je podpísaná nie z viny mesta, ale z viny niekoho iného. 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že sa majú robiť štyri parkoviská a v súčasnosti sa realizujú tri, či bude 

zrealizované aj štvrté parkovisko, 
- opýtal sa, či budú tieto parkoviská budované v budúcom roku, ak sa finančné prostriedky 

nepreinvestujú teraz, 
 
Ladislav Gáll 
- uviedol, že štvrté parkovisko je naplánované v Šali a postavené bude v jarných mesiacoch, 

parkoviská vo Veči budú fyzicky urobené v tomto roku, ale vzhľadom na splatnosť 
faktúry, ktorá bude až v januári 2009, z dôvodu, aby boli uspokojení niektorí 
subdodávatelia sa mesto dohodlo, že spoločnosti, ktorá tieto stavby realizuje, bude 
zaplatených 500 000,- Sk v tomto roku. 

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

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtu škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2008,  

B. schvaľuje 
1. úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2008 nasledovne: 

 
Bežné príjmy:      353 900 tis. Sk (11 747 328 €)  
Bežné výdavky:     330 038 tis. Sk (10 955 255 €) 
Rozdiel:           23 862 tis. Sk (     792 073 €) 

 
Kapitálové príjmy:      15 150 tis. Sk (     502 888 €) 
Kapitálové výdavky:          73 112 tis. Sk (  2 426 874 €) 
Rozdiel:              -57 962 tis. Sk (-1 923 986 €) 
    
Príjmové finančné operácie:        51 280 tis. Sk (  1 702 184 €) 
Výdavkové finančné operácie:                 17 180 tis. Sk (     570 272 €) 
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Rozdiel:                             34 100 tis. Sk ( 1 131 912 €) 
 
Rozpočet na rok 2008 celkom: 
Príjmy celkom:                420 330 tis. Sk (13 952 400 €) 
Výdavky celkom:     420 330 tis. Sk (13 952 400 €) 
Rozdiel celkom:                                      0  0 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Informácia o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX-nábytkové stolárstvo, spol. 

s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00  Šaľa - materiál číslo C 3/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh 
- navrhol, aby v uznesení v bode B. bola uvedená celková suma daňového nedoplatku, t.j. 

243 785,- Sk. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka 
Botku v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX - nábytkové stolárstvo, spol. 
s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00  Šaľa,  

B. berie na vedomie 
informáciu o odpísaní daňového nedoplatku AV-REVEX - nábytkové stolárstvo, spol. 
s r.o., Diakovská cesta 1243, 927 00 Šaľa, vo výške 243 785,- Sk (8 092,17 €). 
 

Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 
2010 a 2011 – materiál číslo C 4/8/08 
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Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že v časti kapitálových výdajov, 2. a 3. alternatíva rozpustenia 40 mil. Sk 

namiesto kruhovej križovatky pri ProCS, s.r.o. je zahrnutá v tomto návrhu rozpočtu 
a opýtal sa, čo je predmetom tohto rozpočtu, čo sa týka rekonštrukcie ciest v mestskej 
časti Veča, s rekonštrukciou ktorých komunikácií sa konkrétne uvažuje, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to v rozpočte konkrétne popísané a je navrhnutá jedna rekonštrukcia 

mestskej komunikácie vo Veči v objeme 15 mil. Sk a takisto aj v Šali, 
- uviedol, že vo Veči je pripravených 6 projektov, ktoré majú platné stavebné povolenie, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, kto bude rozhodovať o tom, ktorá komunikácia bude zrekonštruovaná, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že rekonštrukcie budú prebiehať podľa odporučenia VMČ, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že výdavky ohľadne futbalového štadióna vo Veči sú oproti minulému roku 

znížené, ale ak mesto chce tento malý štadión udržať, bol by potrebný cca trojnásobný 
obnos finančných prostriedkov a bol by rád, keby sa mesto rozhodlo, či chce toto ihrisko 
udržať v prevádzkyschopnom stave, 

- podal poslanecký návrh, aby sa rozpočet navýšil aspoň na úroveň minulého roku, t. j. na 
150 000,- Sk, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka údržby veľkého futbalového štadióna, je na údržbu 
naplánovaných o 500 000,- Sk menej, ako by potrebovali na pravidelnú údržbu štadióna 
a predložil poslanecký návrh, aby rozpočet na údržbu futbalového štadiónu bol navýšený 
na reálnu potrebu a to na sumu 2 mil. Sk, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že suma v rozpočte bola navýšená o 600 000,- Sk na kosenie,  
- ďalej uviedol, že v rámci investície vybudovania ihriska s umelým trávnikom sa zrealizuje 

aj odkanalizovanie objektu futbalového štadióna, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že ako alternatívu financovania uvažoval predložiť možnosť nezakúpenia 

hlasovacieho zariadenia a tieto finančné prostriedky využiť pri rekonštrukcii ihriska, 
- uviedol, že čo sa týka výdavkov na mesačník samosprávy, podľa jeho názoru a aj 

z názorov iných oslovených obyvateľov, nie je takáto forma komunikácie taká účinná ako 
bolo očakávané, 

- uviedol, že pôvodne bolo plánované, že toto periodikum bude financované z reklamy, čo 
sa neuskutočnilo a uvítal by, keby mesto podporilo účinnejšie formy komunikácie 
s verejnosťou a investovalo finančné prostriedky do toho, čo je osvedčené a čo obyvatelia 
čítajú, 
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- navrhol, aby sa ubralo 400 000,- Sk určených v rozpočte na Mesačník samosprávy  
a presunuli sa vo výške 200 000,- Sk na televíziu a 200 000,- Sk na uverejňovanie formou 
reklamy v periodikách, ktoré sú čítané, a to je Slovo Šaľanov, a mesačník vydávať len 
príležitostne, ako cielenú brožúru o výsledkoch a plánoch mesta, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že by bol rád, keby tieto tvrdenia o nečítaní Mesačníka samosprávy boli niečím 

podložené, pretože on má presne opačné informácie a objektívne by bolo, keby sa dala 
spraviť anketa, 

- uviedol, že keby nebola podpísaná zmluva s televíziou ZOBOR v novembri 2006 na 
obdobie 5 rokov bola by už dávno vypovedaná, pretože to sú podľa jeho názoru zbytočne 
vyhodené peniaze, 

- nevidí dôvod, prečo by sa malo platiť televízii ZOBOR alebo televízii KREA, pretože ide 
o spravodajské relácie a nevidí dôvod, prečo by sa malo týmto televíziám platiť, a je v ich 
záujme, aby sa venovali dianiu v meste, 

  
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- opýtal sa, z čoho vychádzal Mgr. Belický vo svojom tvrdení, že mesačník Slovo Šaľanov 

je čítanejšie periodikum, 
- uviedol, že tvrdenie, že financovanie reklamy v Mesačníku samosprávy úplne skončilo nie 

je pravdivé, pretože mesačník má stálych inzerentov, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že tvrdil len to, že na začiatku vydávania mesačníka mesto plánovalo pokrytie 

nákladov na vydávanie hlavne z príjmov z reklamy a zaujímalo by ho percentuálne, akú 
časť pokrýva tento príjem z reklamy vo vzťahu k nákladom na vydávanie mesačníka, 

- uviedol, že vyjadril svoj názor na túto vec a myslí si, že by aj iné inštitúcie mali dostať 
priestor, a  že využitie finančných prostriedkov takým spôsobom, ako to navrhuje, by bolo 
efektívnejšie, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že podiel inzercie je ľahké si vypočítať, pretože je tu uvedený cenník za inzerciu 

a prikláňa sa k názoru, že záujem o čítanie predmetného mesačníka by sa malo zistiť 
formou ankety, 

 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- uviedla, že si myslí, že nie je dobré, aby mesto financovalo súkromné médiá a myslí si, že 

regionálna televízia bola založená s tým účelom, aby informovala o dianí v regióne, 
- navrhla, či by pre mesto nebolo výhodnejšie vypovedať zmluvu s televíziou ZOBOR 

a podala poslanecký návrh, aby sa z rozpočtu vypustila položka určená pre televíziu 
KREA, 

 
Ladislav Košičár 
- uviedol, že podporuje návrh Mgr. Belického navýšiť rozpočet týkajúci sa údržby 

futbalového štadióna, 
- upozornil znova na problém týkajúci sa riešenia kanalizácie na Trnoveckej ceste, na ktorý 

upozorňujú často občania, 
- uviedol, že verí, že požiadavky, ktoré predložil VMČ č. 3 budú postupne riešené 

a neodložia sa na neurčito, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka kanalizácie na Trnoveckej ceste, mesto sa zúčastnilo rokovania s 

technickým riaditeľom ZsVS a. s. ktorý uviedol, že majú v pláne na budúci rok 
zrealizovať rekonštrukciu tejto kanalizácie, 

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že tiež verí, že požiadavky VMČ č. 2 budú zapracované do rozpočtu mesta, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že VMČ č. 1 rokoval hlavne o zlepšení dopravnej situácie v meste a vítajú, že na 

rekonštrukciu ciest sú vyčlenené finančné prostriedky, podľa jeho názoru kruhový objazd 
pri ProCS s.r.o. nie je vhodné riešiť z finančných prostriedkov mesta, 

- myslí si, že by mal byť vyvinutý väčší tlak na VÚC, MVaRR SR, predsedu vlády, aby 
sa táto kruhová križovatka začala riešiť, 

- ďalej uviedol, že vybudovanie parkoviska pred železničnou stanicou by sa tiež nemalo 
riešiť len z finančných prostriedkov mesta, pretože tento problém sa týka hlavne občanov 
okolitých obcí,  

- uviedol, že by bolo potrebné riešiť rekonštrukciu kultúrneho domu znútra aj zvonka, 
pretože ide o vizitku mesta, 

- upozornil na zlú situáciu s kanalizáciou, z ktorej sa šíri zápach a navrhol, že by ich bolo 
treba častejšie čistiť, 

- uviedol, že vo VMČ je všeobecný názor, že mesto by nemalo platiť komerčné televízie, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že čo sa týka kruhovej križovatky pri ProCS s.r.o. bolo rokované so všetkými 

dotknutými organizáciami, mimo iného aj s generálnym riaditeľom IVSC SSC Ing. 
Žákom a bolo potvrdené, že na kruhovej križovatke sa pracuje a mesto sa rozhodlo, že 
pripraví projekt pre stavebné povolenie pre SSC, najväčší problém je v tom, že ide 
o miestnu komunikáciu, ale Ing. Žák prisľúbil, že dajú tento projekt do plánu na rok 2009, 
ale je dôležité stanovisko SSC, či bude ochotné sa spolupodieľať na financovaní tejto 
kruhovej križovatky, 

- uviedol, že čo sa týka parkoviska pri železničnej stanici myslí si, že sa to rovnako týka aj 
občanov mesta Šaľa, táto investícia nebude financovaná zo štrukturálnych fondov ani 
z prostriedkov VÚC, 

- uviedol, že mesto bude musieť vyvíjať tlak na VÚC cez poslancov a hlavne cez Ing. 
Botku, aby VÚC poskytoval finančné prostriedky na dofinancovanie kruhovej križovatky 
ulíc Dolná, Vlčanská, pretože mestu chýbajú finančné prostriedky vo výške 15 mil. Sk, 

- uviedol, že na rekonštrukciu kultúrneho domu sú v rozpočte vyčlenené finančné 
prostriedky na postupnú rekonštrukciu, s tým, že zo štrukturálnych fondov vypadli 
kultúrne domy, mesto malo pripravený projekt, ale z tohto dôvodu nebude podaný, 

- uviedol, že čo sa týka odpadov, mesto napriek tomu, že je akcionárom ZsVS a. s. má malú 
možnosť ovplyvniť investície v meste, ale stále sa so ZsVS a. s. rokuje, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že by bolo vhodné zaslať ZsVS a. s. písomné pripomienky k problémom, ktoré sa 

na území mesta vyskytujú, čiže predložiť ich písomnou formou, nielen ústne pri rokovaní, 
 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že v minulosti bolo uvádzané, že kruhová križovatka na ulici Dolná a Vlčanská 

bude stáť 13 mil. Sk a teraz mesto potrebuje 15 mil. Sk, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že žiadny takýto projekt neexistoval a išlo len o odhady a nevie odkiaľ k takejto 

informácii Mgr. Varsányi prišiel a treba si overiť fakty, 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že samospráva je povinná propagovať svoju činnosť v médiách, myslí si, že 

propagácia v televízii aj v novinách je potrebná a nesúhlasí so zrušením žiadnych 
finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre médiá, 

- ocenila vypracovanie rozpočtu, myslí si, že ak rozpočet bude naplnený, bude to veľké 
gesto, 

- uviedla,  že rozpočet pre školy je urobený tak, ako by mal byť, ako aj program pre šport, 
pretože treba podchytiť mládež, aby zmysluplne využívala svoj voľný čas, 

- požiadala, aby na 1. riadne MsZ v roku 2009 bol vypracovaný zoznam dotácií určených 
pre mládež a na mládežnícky šport, s určením ich podielu z dotácií poskytovaných FO 
a PO, 

- myslí si, že finančné prostriedky určené na dotácie by mali byť navýšené na dvojnásobok 
oproti minulému roku, 

- podala poslanecký návrh, aby do investičných akcií boli doplnené dve akcie a to 
dotvorenie obradnej siene, a rekonštrukcia a modernizácia kongresovej sály, momentálne 
bez finančného krytia, s tým že finančné krytie sa vygeneruje z projektovej dokumentácie, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka dotácií pre fyzické a právnické osoby, bude MsR rozhodovať 

o rozdelení 375 tis. Sk, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že navrhnutá suma 375 tis. Sk bude poskytnutá tým subjektom, ktoré splnili 

podmienky stanovené vo VZN o poskytovaní dotácií a žiadosť podali v termíne, 
- uviedol, že keby všetky subjekty poznali VZN a podmienky pridelenia dotácií, bol by 

tento objem peňazí väčší, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že žiadateľov je viac a preto žiada o navýšenie rozpočtu v položke dotácie, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že ak by sa aj rozpočet v tejto položke navýšil, viac žiadateľov nesplnilo 

podmienky poskytnutia dotácie a nie je preto možné rozdeliť viac finančných 
prostriedkov, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že VZN o dotáciách hovorí o tom, že žiadosť bolo nutné podať do 31. 8. 2008 

a žiada sa o dotácie na ďalší rok, teda dnes už mesto vie, aké sú žiadosti na rok 2009 a nie 
je možné prideliť viac dotácií, pretože do 31. 8. 2008 boli podané žiadosti, ktorých 
požiadavka na dotácie činí sumu cca 375 tis. Sk, 

 
Ing. Helena Psotová  
- uviedla, že si nemyslela, že v meste je taký malý záujem o pridelenie dotácií, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že nakoľko ide o prechodný rok, komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové 
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organizácie sa dohodla, že uprednostnení budú tí žiadatelia, ktorí podali svoju žiadosť 
včas a podľa toho koľko finančných prostriedkov zostane, budú vyhodnocované ďalšie 
žiadosti, pretože žiadostí bolo viac ako 21, ktoré sú predložené, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že nejde o prechodný rok, pretože prechodným obdobím bol rok 2007 a nakoľko 

musí byť dodržané VZN, žiadosti, ktoré prišli po termíne, budú zaradené do roku 2009 
a budú schvaľované v návrhu rozpočtu na rok 2010, samozrejme si budú musieť podať 
novú žiadosť, 

- myslí si, že komisii by vôbec nemali byť predkladané na prerokovanie žiadosti, ktoré 
nesplnili kritériá stanovené vo VZN, 

 
Martin Alföldi 
- suma navrhnutá v rozpočte bola vygenerovaná zo žiadostí, ktoré splnili podmienky 

podania, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že to nikdy nebolo tak, že by sa suma generovala podľa žiadostí, ale rozdeľovalo 

sa podľa vyčleneného rozpočtu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že poslanci schválili VZN, podľa ktorého sa postupuje, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že do 31. 08. 2008 bolo regulérne podaných toľko žiadostí, ktorých požiadavka 

na finančné prostriedky je 375 tis. Sk, a aby bolo vyhovené každému žiadateľovi, bola 
takáto suma vyčlenená v rozpočte, 

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa Ing. Heleny Psotovej, či trvá na svojom poslaneckom návrhu, týkajúcom sa 

navýšenia finančných prostriedkov na dotácie, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ak nie je treba viac finančných prostriedkov sťahuje tento poslanecký návrh, 
 
Tibor Dubis – faktická poznámka 
- potvrdil, že je vhodné podporovať športovú činnosť mladých, 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že verí, že odporúčania, ktoré dal VMČ č. 3 sú zahrnuté v rozpočte mesta 

a v budúcom roku sa budú napĺňať, 
- poďakovala sa zrealizované investície v minulom roku, ale nie je spokojná s výhľadom 

rozpočtu na rok 2011 a myslí si, že by mali byť vo Veči vybudované ďalšie parkoviská 
a to na ul. Narcisovej pri DOS a verí, že v budovaní parkovísk vo Veči sa bude 
pokračovať, 

- opýtala sa, prečo je viazaná rekonštrukcia ul. Komenského s ul. Gorkého, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sú to ulice, ktoré spolu súvisia a stále sa uvažuje, že by sa rekonštruovali zo 

štrukturálnych fondov a preto sú tu ulice spárované, 
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Ing. Erika Velázquezová 
- opýtala sa, ako je urobená projektová dokumentácia a či sa dajú tieto akcie rozdeliť, myslí 

si, že by nemali byť zviazané, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že každá komunikácia je robená zvlášť a o tom, ktoré komunikácie budú robené, 

rozhodne VMČ, 
- poďakoval sa Ing. Velázquezovej za pozitívne zhodnotenie situácie vo Veči a čo sa týka 

dopravnej situácie v meste uviedol, že budúci týždeň by mal byť predložený generel 
dopravy,  ktorý bude predmetom konzultácie s poslancami, 

 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh 
- myslí si, že čo sa týka propagácie mesta v médiách je pre mesto veľmi potrebná 

a odporučil spraviť analýzu a otestovať, aký je záujem o Mesačník samosprávy, čo by 
obyvatelia požadovali v tomto mesačníku zverejňovať, ale myslí si, že mesto by malo 
určite spolupracovať aj s televíziou KREA, kde by mali byť zverejňované akcie týkajúce 
sa všetkých aktivít v meste,  

- uviedol, že žiadatelia o dotáciu majú možnosť požiadať o dotácie do 31. 08. a takéto 
podmienky síce prijali poslanci, ale nakoľko ide o finančné prostriedky určené hlavne pre 
mládež myslí si, že neprideliť dotáciu len z dôvodu, že podali žiadosť neskôr ako je 
stanovený termín nie je správne a dáva poslanecký návrh navýšiť dotácie do 500 tis. Sk 
a prijať nejakú výnimku, aby boli dotácie poskytnuté aj tým žiadateľom, ktorí o ne 
nepožiadali v termíne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nie je prípustné robiť výnimku z VZN a aj keby sa rozpočet v položke dotácie 

navýšil, tieto dotácie nemôžu byť vyčerpané, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že nie je zámerom mesta nedať dotáciu, ale platí zákon, ktorý je nutné 

dodržiavať, 
- uviedla, že termín podania do 31. 08. bol navrhnutý aj z dôvodu, aby bolo možné reálne 

naplánovať výšku dotácií v rozpočte, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že nevidí žiadnu logiku v tomto termíne a termín mohol byť stanovený na 31. 10., 

aby mohlo byť rozdelených viac peňazí, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že VZN schválili poslanci a nie je možné ho podľa danej situácie meniť a myslí 

si, že športové kluby v meste sú z rozpočtu dostatočne podporované, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že jej nešlo o menenie VZN, ale o zmenenie sumy podľa danej situácie 

a navrhuje vrátiť sa k tejto téme až po mestskej rade, kedy si preštuduje všetky dostupné 
materiály, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zareagoval na návrh RSDr. Gomboša, pretože podal taký istý návrh ako Ing. 

Psotová stiahla, ktorý podľa v súčasnosti platného VZN nie je možné ho splniť, 
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že nemá problém stiahnuť svoj poslanecký návrh, aby neboli blokované finančné 

prostriedky, ale myslí si, že VZN by malo byť zmenené, 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že by bolo dobré, keby poslanci vedeli čo schvaľujú a nesúhlasí s návrhmi, ktoré 

tu odzneli, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa RSDr. Gomboša, či trvá na svojom poslaneckom návrhu, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že sťahuje svoj poslanecký návrh, ale bude za to, aby bolo toto VZN v čo 

najkratšom čase zmenené, aby bolo v prospech tých, ktorí peniaze potrebujú a nie 
v prospech úradníkov, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že toto VZN nemá nič spoločné s úradníkmi a ide len o plané obvinenie a bolo na 

poslancoch, ako dané VZN schvália. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- navýšiť rozpočet na údržbu tzv. „malého“ futbalového štadióna  na 150 tis. Sk, 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2  
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- navýšiť rozpočet na údržbu „veľkého“ futbalového štadióna vo Veči na 2 mil. Sk 
Prezentácia: 19 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   6  
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
  
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- presunúť zo sumy navrhnutej v rozpočte na Mesačník samosprávy finančné prostriedky vo 

výške 400 000,- Sk a tie rozdeliť 200 000,- Sk na televíziu a 200 000,- Sk na 
uverejňovanie reklamy v miestnych a iných periodikách, 

Prezentácia: 20 
Za:    9 
Proti:    8 
Zdržal sa:   3  
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení: 
- z kapitoly propagácie vynechať prostriedky určené na podpísanie zmluvy s TV KREA   
Prezentácia: 21 
Za:    5 
Proti:    8 
Zdržal sa:   8  
Poslanecký návrh Mileny Veresovej nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do investičných akcií investičnú akciu dotvorenie obradnej siene 
Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4  
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- zahrnúť do investičných akcií investičnú akciu rekonštrukcia a modernizácia kongresovej 

sály, momentálne bez finančného krytia, s tým, že finančné krytie sa vygeneruje 
z projektovej dokumentácie 

Prezentácia: 15 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5  
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do uznesenia bod E. ukladá  

pripraviť zoznam dotácií určených pre mládež a na mládežnícky šport, s určením ich 
podielu z dotácií poskytovaných FO a PO 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním prijatých poslaneckých návrhov 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta      
Šaľa na rok 2009  

B. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Šaľa na rok 2009 nasledovne: 
 

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v € : 
Bežné príjmy: 12 397 829 € 
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Bežné výdavky: 12 191 463 € 
Rozdiel: 206 366 € 
 
Kapitálové príjmy: 3 571 433 € 
Kapitálové výdavky:  3 138 817 € 
Rozdiel: 432 616 € 

    
Príjmové finančné operácie: 1 327 757 € 
Výdavkové finančné operácie:             1 966 739 € 
Rozdiel: - 638 982 € 

 
Rozpočet na rok 2009 celkom: 
Príjmy celkom:     17 297 019 € 
Výdavky celkom:     17 297 019 € 
Rozdiel celkom:                     0 € 
 
Rozpočet mesta Šaľa na rok 2009 v tis. Sk: 
Bežné príjmy:      373 497 tis. Sk 
Bežné výdavky:     367 280 tis. Sk 
Rozdiel:          6 217 tis. Sk 
 
Kapitálové príjmy:     107 593 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:       94 560 tis. Sk 
Rozdiel:        13 033 tis. Sk 
 
Príjmové finančné operácie:      40 000 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:     59 250 tis. Sk 
Rozdiel:      - 19 250 tis. Sk 
 
Príjmy celkom:     521 090 tis. Sk 
Výdavky celkom:     521 090 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                0 tis. Sk 

 
2. prijatie úveru vo výške max. 1 327 757 € (40 000 tis. Sk) na plánované investičné 

akcie v priebehu rozpočtového roku 2009, 
3. prijatie úverového prísľubu na prijatie bankového úveru v prípade schválenia 

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

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s výhľadom na roky 
2010 a 2011 

2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2010 - 2011 
D. určuje 

rozsah vykonávania zmien rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými 
opatreniami, ktoré môže vykonávať primátor nasledovne: 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schválených programov rozpočtu, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu 
b) povolenie prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 
c) viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových 

príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu. 
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V ostatných prípadoch zmenu rozpočtu vykonáva MsZ v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 
Z. z.  

E. ukladá 
pripraviť zoznam dotácií určených pre mládež a na mládežnícky šport, s určením ich 
podielu z dotácií poskytovaných FO a PO 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

F. odporúča 
zakomponovať do rozpočtu mesta výdavky vo výške 600 tis. Sk na základe schválených 
poslaneckých návrhov.  
Navýšenie rozpočtu o 600 tis. Sk bude kryté z doúčtovania podielových daní z roku 2008. 

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

 
O možnosť vystúpiť v rámci priestoru vyhradeného pre verejnosť požiadala pani Zuzana 
Miklášová, ktorá v mene vlastníkov bytov na Kukučínovej ulici vyjadrila nespokojnosť 
s vydaním stavebného povolenia na garáž a požiadala o zrušenie tohto stavebného povolenia 
z dôvodu, že boli dotknuté vlastnícke práva obyvateľov. Uviedla, že postavením tejto garáže 
sa zatarasí prístupová cesta k parkovisku a k stanovisku kontajnerov a takisto prízemný byt by 
mal úplne znemožnený výhľad. Uviedla, že nie je isté na čo bude táto garáž využívaná, 
pretože má byť vyššia ako ostatné a dôvodom jej sťažnosti je neprávoplatne vydané stavebné 
povolenie, ktoré narúša ich vlastnícke právo a vybudovanie tejto garáže by mohlo zabrániť 
asanácii terajších garáží. 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že vydávanie stavebného povolenia je prenesený výkon štátnej správy, s ktorým 

poslanci MsZ nemajú nič spoločné,  
 
Ing. Ingrid Čermáková 
- uviedla, že stavebné povolenie bolo vydané po predložení všetkých dokladov, ktoré boli 

preskúmané príslušným pracovníkom stavebného úradu, tento pozemok, na ktorom sa 
predmetné garáže nachádzajú bol mestom predaný práve za účelom vybudovania garáží, 
ktoré sa tu nachádzajú a nevidí dôvod, prečo by práve postavenie tejto garáže nemalo byť 
povolené, ale toto všetko je predmetom konania na stavebnom úrade a nie na mestskom 
zastupiteľstve, 

 
Zuzana Miklášová 
- uviedla, že obdržali oznámenie o stavebnom konaní, ale už nemali možnosť sa k tejto 

stavbe vyjadriť a dotknutí vlastníci nevidia dôvod, prečo by mala byť pristavená garáž 
k objektu, ktorý podľa jej informácií je určený na asanáciu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tento problém nie je možné vyriešiť na mestskom zastupiteľstve a prisľúbil, že 
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preskúma celú situáciu vydania stavebného povolenia a uviedol, že ak je stavba 
v osobnom vlastníctve, nie je možné pristúpiť k asanácii, pokiaľ s tým vlastníci nebudú 
súhlasiť alebo ak nejde o verejný záujem, 

- uviedol, že ak poslanci budú mať záujem, môžu byť o doriešení tejto situácie informovaní. 
 
 
5. Návrh Cenníka služieb – Príloha č. 1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej 

knižnice v Šali - materiál číslo C 5/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Cenníka služieb – Príloha č.1  Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej 
knižnice Jána Johanidesa v Šali, 

B. schvaľuje 
cenník služieb – Príloha č.1 Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána 
Johanidesa v Šali v predloženom znení. 
 

Z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia sa uskutočnilo hlasovanie bez  hlasovacieho 
zariadenia (sčítavaním hlasov). 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Záhradkárska osada č. 1 „Pri kúpalisku“ v Šali – návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

k pozemkom so záhradkami - materiál číslo D 1/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či v prípade ak by sa vlastníci odvolali na pozemkový úrad, mohol by im 

pozemkový úrad vyhovieť aj keď je v územnom pláne dané využitie týchto pozemkov, 
- ďalej sa opýtal, čo bude môcť mesto spraviť v prípade, ak by sa členom záhradkárskej 

osady podarilo odkúpiť tieto pozemky a predať ich ako stavebné pozemky, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- v územnom pláne je presne definované, aká forma zástavby je v tomto území možná, 
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Martin Alföldi 
- myslí si, že MUDr. Grell má pravdu, nakoľko územný plán schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo môže sa stať, že po nejakom čase sa môže spraviť zmena v územnom pláne 
a tieto pozemky budú určené na zástavbu, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že o tejto žiadosti rokoval aj VMČ č. 1 a dal k nej záporné stanovisko, práve 

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

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom v Záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2522/1 a parc.č. 2509 až 2521, spolu 
o výmere cca 14 440 m2, v cene 900,- Sk/m2 (29,87 €/m2), t.j. v celkovej sume cca  
12 996 000 Sk (431 388,16 €) pre jednotlivých členov ZO „Pri kúpalisku“ podľa prílohy 
č. 2 s tým, že presné výmery pre jednotlivých členov budú upresnené geometrickým 
plánom. 
 

Prezentácia: 20 
Za:    3 
Proti:    9 
Zdržal sa:   8  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Darina Karasová, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo 

Veči - materiál číslo D 2/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3205/1, v zmysle GP č. 122/2007 
vytvoreného Pavlom Petrom novovytvorená parc.č. 3205/5 o výmere 674 m2, v cene  
800 Sk/m2 (25,56 €/m2), t.j. v celkovej sume 539 200 Sk (17 898,16 €) za účelom 
výstavby rodinného domu pre Darinu Karasovú, trvale bytom Šaľa, Hliník 1903/20. 

 
Prezentácia: 19 
Za:    4 
Proti:    9 
Zdržal sa:   6 
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MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Róbert Horváth a manž., Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. 

v Šali - materiál číslo D 3/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že ide o tak malý a nevyužiteľný pás pozemku, že navrhnutá cena sa jej zdá 

neadekvátna a navrhuje znížiť cenu pozemku na 600,- Sk/m², 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že mesto nevie tento pozemok využiť a dal návrh predať tento pozemok za cenu 

150,- Sk/m², 
 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- myslí si, že cenová mapa má význam hlavne pri určovaní ceny takýchto malých 

pozemkov a mala by sa dodržiavať. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- znížiť cenu pozemku na 600,- Sk/m²  
Prezentácia: 19 
Za:    9 
Proti:    4 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- znížiť cenu pozemku na 150,- Sk/m² 
Prezentácia: 20 
Za:    9 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/116 o výmere cca 129 m2, v cene 
1 300,- Sk/m2 (43,15 €/m2), t.j. v celkovej sume cca 167 700,- Sk (5 566,62 €) do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. 
Devátovej, obaja trvale bytom Šaľa, Jaseňová ul. č. 15, s vecným bremenom spočívajúcim 
v práve pešieho prechodu cez uvedenú parcelu v pásme širokom 1,5 m v prospech 
vlastníkov pozemkov parc.č. 614/107 až 614/115. 
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Prezentácia: 20 
Za:    8 
Proti:    7 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Pavol Behun a manž. Alena a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul. 

- materiál číslo D 4/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či je vyriešený prístup ku garážam, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že prístup ku garážam je vyriešený. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 v k.ú. Šaľa, spolu 
o výmere 54 m2, v cene podľa hodnotovej mapy v danej lokalite 1 100,- Sk/m2, t. j. 
v celkovej cene 59 400,- Sk (1.971,71 €) nasledovne: 
- parc. č. 2667/15 o výmere 18 m2, v sume 19 800,- Sk (657,23 €), pre Pavla Behuna 

a manž. Alenu, obaja trvale bytom Šaľa, Okružná 1025/18, v 1/1 do BSM, 
- parc. č. 2667/14 o výmere 18 m2, v sume 19 800,- Sk (657,23 €), pre Štefana Straňáka 

a manž. Silviu, obaja trvale bytom Šaľa, 8. mája 909/19, v 1/1 do BSM, 
      -    parc. č. 2667/13 o výmere cca 18 m2, v sume cca 19 800,- Sk (657,23 €), pre Ladislava 

Nagya a manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Nešporova 1016/14, v 1/1 do BSM. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  14 
Proti:    2 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Edita Gujberová a manž. Valter, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 

pozemku na Hlbokej ul. - materiál číslo D 5/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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MUDr. Svetozár Hikkel 
- uviedol, že nakoľko ide o mladých ľudí malo by mesto umožniť podnikanie a schvaľuje 

odpredaj tohto pozemku s tým, že do zmluvy by sa uviedlo, že je to na dobu určitú, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že odpredaj pozemku na dobu určitú nie je možný a myslí si, že umiestnenie 

umyvárky v tejto oblasti nie je veľmi vhodné, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že podporuje tento odpredaj a myslí si, že umiestnenie autobusovej zastávky na 

tomto mieste aj tak nie je vhodné riešenie, 
 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- opýtal sa, ako majú žiadatelia vyriešené parkovanie zákazníkov, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že umyvárka môže fungovať aj na objednávku a autá tu nemusia parkovať, 
 
Tibor Dubis – poslanecký návrh 
- uviedol, že autobusové zastávky, ktoré sú budované v súčasnosti, už nie sú také veľké ako 

v minulosti a myslí si, že by sa na tomto mieste zmestila aj zastávka aj táto prevádzka, 
- podal poslanecký návrh, odpredať takú časť pozemku, aby zostal priestor aj na 

vybudovanie autobusovej zastávky, 
 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- uviedol, že nesúhlasí s vybudovaním garáže, pretože východ by vyúsťoval priamo do 

križovatky a kompromisom by bolo odpredať takú časť pozemku, aby tu mohla byť 
umiestnená aj autobusová zastávka, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že žiadateľ chce umiestniť umyvárku v dvoch garážach, ktoré už vlastní a chce si 

vybudovať kancelárske priestory a opýtal sa, či mesto vie tomuto zámeru zabrániť, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že pokiaľ mu je známe, tento pozemok potrebuje na vybudovanie kancelárskych 

priestorov, pretože na základe vyjadrenia hygieny nemôžu byť administratívne činnosti 
vykonávané priamo v umyvárke,  

 
Ing. Ingrid Čermáková 
- uviedla, že pri predaji pozemku na určitý účel je potrebné zvážiť aj stavebno-technické 

riešenie, pretože si myslí, že nastane problém pri umiestňovaní tejto stavby, resp. jej 
povoľovaní, pretože je ťažko potom vysvetliť občanom, že pozemok im bol síce 
odpredaný, ale stavbu nie je možné povoliť, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje pozemok na vybudovanie umyvárky, ale 

administratívnych priestorov, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, či v zmysle územného plánu je v tejto lokalite možné povoliť autoumyvárku, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v tejto lokalite sú povolené služby, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- myslí si, že vybudovanie autobusovej zastávky niekedy v budúcnosti by nemalo mať 

vplyv na posudzovanie danej žiadosti, 
 
Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh 
- navrhol z dôvodu doplnenia materiálu stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- z dôvodu doplnenia materiálu stiahnuť materiál z rokovania MsZ 
Prezentácia: 18 
Za:    7 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý. 
 
Primátor mesta uviedol, že odmieta poslanecký návrh, ktorý podal p. Tibor Dubis, z toho 
dôvodu, že nie je podaný tak, aby bolo možné o ňom hlasovať (nie sú známe technické 
parametre autobusovej zastávky).  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
      žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hlbokej, 
B.  schvaľuje 
      zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2181/1 o výmere cca 24 m2, v cene 

1.400,- Sk/m2, spolu v celkovej cene cca 33.600,- Sk (1.115,31 €) pre Editu Gujberovú 
a manž. Valtera, obaja trvale bytom Šaľa, Nešporova ul. č. 1015/18, v 1/1 do BSM. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Gabriel Iványi a manž. Jaroslava, Hliník 1871/21, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 

pozemku na ul. Fraňa Kráľa - materiál číslo D 6/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
      žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Fraňa Kráľa 
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B.  schvaľuje 
      zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3198/10 o výmere cca 9 m2 a časť parc. 

č.  3198/243 o výmere cca 15 m2, t.j. spolu 24 m2, v cene 900,- Sk/m2, spolu v celkovej 
cene cca 21.600,- Sk (716,98 €) pre Gabriela Iványiho a manž. Jaroslavu, obaja trvale 
bytom Šaľa, Hliník  č. 1871/21, do BSM. 

 
Prezentácia: 17 
Za:    0 
Proti:  11 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Karol Zadrabaj a manž. Zlatica, Nešporova 1015/24, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 

pozemku na Mostovej ul. - materiál číslo D 7/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
      žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Mostovej, 
B.  schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 2310/1 o výmere 18 m2, v cene 1 500,- 
Sk/m2, spolu v celkovej sume cca 27 000,- Sk (896,23 €) pre Karola Zadrabaja a manž. 
Zlaticu, obaja trvale bytom Šaľa, Nešporova ul. č. 1015/24, do BSM. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    0 
Proti:  11 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Mestským hokejovým 

klubom založeného Zmluvou o používaní ľadovej plochy v areáli zimného štadióna  
č. 61 A/2003/ZŠ  - materiál číslo D 8/8/08    

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, ako tento hokejový klub využíva tieto priestory mimo sezóny, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v týchto priestoroch sa nachádzajú aj kancelárie a sídlo hokejového klubu. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prehodnotenie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a Mestským hokejovým klubom 
založeného Zmluvou o  používaní ľadovej plochy v areáli Zimného štadióna  
č. 61A/2003/ZŠ, 

B.  schvaľuje 
úpravu výšky nájmu nebytových  priestorov v objekte šatní so sociálnymi zariadeniami na 
Váhovej ul. v Šali, ako aj ľadovej plochy s tribúnami na pozemku parc. č. 2529/1 v k. ú. 
Šaľa za symbolickú cenu 1,- Sk/mesiac, t.j. 12,- Sk/rok (0,39 €/rok), s účinnosťou od 
sezóny 2008/2009. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Ing. Alžbeta Sedliačiková, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou 

rodinného domu  na Brezovej ul. v Šali - materiál číslo D 9/8/08    
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh 
- uviedol, že nakoľko prevod susediaceho pozemku bol schválený za 478,- Sk/m² dáva 

poslanecký návrh aj v tomto prípade znížiť cenu pozemku na 478,- Sk/m², 
 
Martin Alföldi 
- podotkol, že Ing. Sedliačiková získala pozemok do nájmu obídením zákona o majetku 

miest a obcí, pretože pozemok mal byť predávaný vo verejnej súťaži, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Františka 
Botku v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou rodinného domu na Brezovej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 663/14, podľa GP č. 39/2008 novovytvorené 
parcely č. 663/20, zastavaná plocha o výmere 149 m² a 663/14, zastavaná plocha 
o výmere 184 m² a časť parc. č. 663/1, podľa GP č. 70/2008 novovytvorená parc.  
č. 663/24, zastavaná plocha o výmere 18 m², spolu o výmere 351 m², v cene 478,- Sk/m² 
(15,86 €/m²), t.j. v celkovej sume 167.778,- Sk (5 569,20 €), pre Ing. Alžbetu 
Sedliačikovú, rod. Chovanovú, vdovu, trvale bytom Šaľa, Jesenského 42, v celosti. 
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Prezentácia: 20 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Po uskutočnenom hlasovaní Ing. Alžbeta Sedliačiková uviedla, že prenájom pozemku bol 
v súlade so zákonom, pretože v tomto prípade zákon takýto prenájom povoľuje. 
 
 
10. Zuzana Moravčík Psotová a manžel Peter, Pionierska 20, Šaľa; Margita Kandová       

a manžel Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku v areáli ZŠ 
Ľudovíta Štúra - materiál číslo D 10/8/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že v tomto prípade ide o scelenie pôvodného pozemku a podporuje tento 

prenájom, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či vlastne nejde o pozemok, ktorý je škole na obtiaž, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v podstate áno, pretože škola má výdavky na udržiavanie tohto pozemku, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či by mohli aj ostatní vlastníci, susediaci s týmito pozemkami požiadať o ich 

odkúpenie alebo prenájom, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak bude podaná žiadosť a MsZ sa k tomu kladne vyjadrí je to možné, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
      žiadosť o prenájom pozemku v areáli ZŠ Ľudovíta Štúra,  
B. schvaľuje   

prenájom pozemku v areáli ZŠ Ľudovíta Štúra za účelom zriadenia záhrady, časť parc.  
č. 579/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere 673 m2 v cene v zmysle VZN č. 6/2007 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008, t.j. 5,-Sk/m2/rok, spolu v celkovej 
cene 3.365,- Sk (111,69 €) nasledovne:  
- časť parc. č. 579/1 o výmere 423 m2 v sume 2.115,- Sk/rok (70,20 €) pre Zuzanu 

Moravčík Psotovú a manž. Petra, obaja trvale bytom Šaľa, Pionierska ul č. 20,  
- časť parc. č. 579/1 o výmere 250 m2 v sume 1.250,- Sk/rok (41,49 €) pre Margitu 

Kandovú a manž. Oskara, obaja trvale bytom Šaľa, Kukučínova 18. 
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Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Marián Kisteleki a manž. Marcela, Nádražná 9, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku 

na ul. SNP – materiál číslo D 11/8/08 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 1330/15 o výmere 6 m2 a parc. č. 1330/16 
o výmere 12 m2, t.j. spolu 18 m2, ktoré vznikli odčlenením z parc. č. 1330/1 v zmysle GP 
č.016/08 v cene 1.300,- Sk/m2, spolu v celkovej cene 23.400,- Sk (776,73 €) pre Ladislava 
Kistelekiho a manž. Marcelu, obaja trvale bytom Šaľa, Nádražná 9, do BSM. 
 

Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba predsedu komisie hospodársko-finančnej a voľba členov komisií Mestského 

zastupiteľstva v Šali – materiál číslo E 1/8/08 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že by malo byť rozlišované, či je účasť ospravedlnená alebo neospravedlnená, 
- uviedla, že komisia školstva vyjadrila svoje jednoznačné stanovisko k vylúčeniu Mgr. 

Stredanskej z komisie školstva a nesúhlasí s jej vylúčením, súčasne žiada o obnovenia jej 
členstva v komisii školstva, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že práve z takýchto dôvodov navrhol  prehodnotenie a zmenu rokovacieho 

poriadku komisií na minulom MsZ, 
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Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s priebehom volieb členov komisií, uviedol 
počty členov jednotlivých komisií, ktorých je potrebné zvoliť. 
 
Po sčítaní hlasov oboznámil prítomných s nasledovnými výsledkami volieb: 
Vzhľadom k tomu, že za členov komisií – poslancov bol navrhnutý len taký počet kandidátov, 
aký bol potrebný v danej komisii zvoliť, bol navrhnutý kandidát (poslanec) zvolený za člena 
komisie: 
- komisia hospodársko-finančná: Hollý Peter, Ing. 
                                                         Kántor Marián, Ing. 
- komisia školstva: Botka František, Ing. 
                                   Hikkel Svetozár, MUDr. 
                                   Varsányi Jozef, Mgr. 
- komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia: Varsányi Jozef, Mgr. 
- komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie: Hikkel Svetozár, MUDr. 
 
Z navrhnutých kandidátov – neposlancov boli za členov komisií zvolení nasledovní kandidáti: 
- komisia hospodársko-finančná: Matkovič Juraj, Ing. 
       (z dôvodu rovnosti hlasov dvoch kandidátov sa člen komisie zvolil žrebovaním;  
        Matkovič Juraj Ing. - počet hlasov 5; a Bírová Kamila Ing. - počet hlasov 5)          
- komisia školstva: Stredanská Jozefína, Mgr., počet hlasov 12 
- komisia pre strategický rozvoj: Alakszová Lucia, počet hlasov 12 

         Belovič Alexander, Ing., (z dôvodu rovnosti hlasov dvoch  
                             kandidátov sa člen komisie zvolil žrebovaním;  
                             Belovič Alexander, Ing. - počet hlasov 10;  
                             a Bírová Kamila Ing. - počet hlasov 10)          

                     Kelecsényi Ladislav, počet hlasov 16  
                     Mikláš Peter, počet hlasov 14 

- komisia kultúry: Černá Monika, počet hlasov 11 
                                 Miklášová Denisa, počet hlasov 10 
                                 Sztresnyáková Kristína, počet hlasov 11 
- komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia:  

Becker Viktor, Ing. arch., počet hlasov 15 
Gejdoš Vladimír, Ing., počet hlasov 12 

- komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie: Jaroš Ladislav, poč. hlasov 7                         
 
 
Ing. Peter Hollý – poslanecký návrh 
- za predsedu komisie hospodársko-finančnej navrhol Ing. Jozefa Mečiara 
 
Martin Alföldi podal procedurálny návrh, aby sa o predsedovi komisie hospodársko-finančnej 
hlasovalo verejne. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Martina Alföldiho v znení: 
- predsedu komisie hospodársko-finančnej voliť verejným hlasovaním 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Martina Alföldiho bol prijatý. 
 



 42

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Hollého v znení: 
- navrhol Ing. Jozefa Mečiara za predsedu komisie hospodársko-finančnej 
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Hollého bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na voľbu členov komisií 
B. zvolilo 

1. členov komisií: 
- hospodársko-finančnej:  

poslanci  Kántor Marián, Ing. 
   Hollý Peter, Ing. 
neposlanci   Matkovič Juraj, Ing.  

- školskej : 
poslanci    Botka František, Ing.  

Hikkel Svetozár, MUDr.  
   Varsányi Jozef, Mgr.  
neposlanci   Stredanská Jozefína, Mgr. 

- pre strategický rozvoj: 
neposlanci  Alakszová Lucia 
   Belovič Alexander, Ing. 

Kelecsényi Ladislav  
Mikláš Peter 

- kultúrnej: 
neposlanci  Černá Monika 
   Miklášová Denisa 
   Sztresnyáková Kristína 

- územného plánovania, dopravy a životného prostredia: 
poslanci  Jozef Varsányi, Mgr. 
neposlanci  Becker Viktor, Ing. arch. 
   Gejdoš Vladimír, Ing. 

- sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie: 
poslanci  Hikkel Svetozár, MUDr. 
neposlanci  Jaroš Ladislav 

2. predsedu komisie hospodársko-finančnej: Mečiar Jozef, Ing. 
 

Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
H. RÔZNE 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- tlmočil žiadosť Rady školy pri ZŠ J. Murgaša o zmenu organizácie dopravy, v ktorej 

navrhujú zavedenie jednosmernej premávky na Hornej ulici od križovatkou medzi ulicou 
Hornou a Vajanského po križovatku medzi ulicou Hornou, Hlbokou a J. Kollára, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že týmto problémom sa nemalo zaoberať mestské zastupiteľstvo, ale odborné 

útvary MsÚ a bude k tejto požiadavke dané stanovisko spolu so stanoviskom dopravnej 
polície. 

 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Milena Veresová 
- interpelovala primátora mesta a opýtala sa, v akom stave je predaj pozemku otcovi 

poslanca Ing. Lužicu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nakoľko predaj tohto pozemku bol odsúhlasený v rozpore so zákonom 

a uznesenie už je podpísané, rozhodol sa nepodpísať zmluvu, pretože to je jediná 
možnosť, ako dodržať zákon. 

 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, akú rozlúčku so starým rokom pripravuje mesto pre svojich občanov, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tradične bude o polnoci ohňostroj, jeden v mestskej časti Šaľa a druhý 

v mestskej časti Veča a tiež tradične zaužívaný program, ako je diskotéka a občerstvenie. 
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ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 8. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Gabriela Talajková 
 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. František Botka 
 
 
členovia: Ing. Ľubomír Stredanský 
 
 

    Mgr. Jozef Belický 
 
 
 
 

 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 22. decembra 2008   


