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

26. marca 2009 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 

PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 
 
 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, primátor 
mesta, v súlade s § 12 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva 
v Šali, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 2/2007 – V. a nadobudol účinnosť 30. marca 
2007. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 15, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Erika Velázquezová, Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Helena Psotová, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Do písmena B. VZN, normy mesta a uznesenia doplniť ako bod č. 4: 
 
- Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 

dňa 27. 03. 2008 v znení Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ 
v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.) – 
materiál číslo B 4/2/09 

 
Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že z dôvodu neprítomnosti Ing. Jozefa Mečiara, bude 
materiál číslo B 3/2/09 - Návrh VZN o verejnom obstarávaní a materiál číslo C 3/2/09 - Plán 
verejného obstarávania na rok 2009, prerokovaný až po jeho príchode na zasadnutie MsZ. 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- navrhol doplniť do bodu A Informačné materiály a správy ako bod č. 4 Informáciu 

o odpovedi na interpelácie z rokovania MsZ dňa 12. 02. 2009 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- navrhol doplniť do bodu C. Hospodárenie mesta ako bod č. 5 Návrh na novelizáciu 

„Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – 
neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ 
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Hlasovanie o doplnení materiálu číslo B 4/2/09 – Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - 
XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. 03. 2008 v znení Uznesenia  
č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (zámenná 
zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.) do písmena B. VZN, normy mesta a 
uznesenia 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod B 4/2/09 – Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ  
v Šali zo dňa 27. 03. 2008 v znení  Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ 
v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.), bol zaradený 
do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu A 4/2/09 – Informácia o odpovedi na interpelácie 
z rokovania MsZ dňa 12. 02. 2009 do písmena A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Bod A 4/2/09 – Informácia o odpovedi na interpelácie z rokovania MsZ dňa 12. 02. 2009, bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu C 5/2/09 -  Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku 
poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií 
mestského zastupiteľstva“ do písmena C. Hospodárenie mesta  
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod C 5/2/09 – Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského 
zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“, 
bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku sa z dôvodu poruchy hlasovacieho zariadenia 
opakovalo. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/2/09 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/2/09  

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
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3. Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008 – materiál číslo A 3/2/09 
predkladá kpt. Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP  

4. Informácia o odpovedi na interpelácie z rokovania MsZ dňa 12. 02. 2009 – ústna 
informácia číslo A 4/2/09 
predkladá Ing. Štefan Bartošovič, poslanec MsZ 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách mesta Šaľa – materiál číslo B 1/2/09  

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na 

území mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/09 
predkladá Ing. Edita Haládiková, samostatný odborný referent OTČ  

3. Návrh VZN o verejnom obstarávaní – materiál číslo B 3/2/09 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

4. Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
27. 03. 2008 v znení  Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 
dňa 06. 11. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.) – materiál číslo  
B 4/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
C. Hospodárenie mesta 
1. Reštrukturalizácia úverov mesta Šaľa – materiál číslo C 1/2/09 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 – materiál číslo C 2/2/09  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Plán verejného obstarávania na rok 2009 – materiál číslo C 3/2/09  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné 
náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov – 
materiál číslo C 4/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, 
členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ – ústny 
materiál číslo C 5/2/09 
predkladá Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ 
 

D. Majetkové záležitosti  
1. Lívia Latiková, Letná č. 10, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Agátovej ul. – 

materiál číslo D 1/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. Vladimír Rácz, L. Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul.  
L. Novomeského – materiál číslo D 2/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Fotoklub Šaľa – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (suterén) 
a režijných nákladov v SD Šaľa-Veča – materiál číslo D 3/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. SCB s.r.o., Pázmaňa 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku, na ktorom sa nachádza 
prečerpávacia stanica vody v lokalite Orechová II – materiál číslo D 4/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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5. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na 
kúpu pozemku na ul. Záhradníckej“ – materiál číslo D 5/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Kiara, s.r.o., Čierna Voda č. 434, 925 06 – žiadosť o odkúpenie pozemkov na Nám. Sv. 
Juraja v Šali – materiál číslo D 6/2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

G. Vystúpenie verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, 

Šaľa, od 01. 09. 2009 – materiál číslo H 1/2/09 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda:  Ing. László Gyurovszky  
členovia : Ing. Miroslav Polónyi, RSDr. Peter Gomboš 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 15 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednosta MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: MUDr. Jozef Grell, Gabriela Talajková 
 
 
 



 5 

Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Mgr. Jozefa Belického a Jána Kmeťa, overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia 1. riadneho MsZ zo dňa 12. februára 2009, aby vyjadrili stanovisko 
vo veci správnosti a úplnosti zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena 
Hlavatá. 
  
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/2/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom 

obstarávaní v roku 2008 - materiál číslo A 2/2/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh 
- uviedol, že nie je spokojný s predloženou správou, nakoľko ani v jednom zo spomenutých 
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prípadov nie je uvedená komisia, aj napriek tomu, že osobne bol na ÚHK a upresnil svoje 
požiadavky na vypracovanie správy, preto žiada o dopracovanie správy o všetky verejné 
obstarávania a v tabuľkovej forme spracovať, kedy bolo verejné obstarávanie vyhlásené, 
či bola komisia, alebo nie, či v nej boli poslanci, alebo nie, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že nie je problém dopracovať správu do požadovanej podoby, ale nebola tak 

vypracovaná z dôvodu, že na každé rokovanie MsZ je predkladaný materiál v tabuľkovej 
forme, kde je presný prehľad zloženia komisie, so zákazkou aj so sumou, za akú sa daná 
zákazka obstaráva. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
C. ukladá 

doplniť správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom 
obstarávaní v roku 2008 o všetky zrealizované VO v členení: predmet zákazky, dátum 
vyhlásenia súťaže, počet predložených ponúk, oznámenie o výsledku súťaže, úspešný 
uchádzač, hodnota zmluvy a doba plnenia, zloženie výberovej komisie. 

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

správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní 
v roku 2008,  

B. berie na vedomie 
správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní 
v roku 2008, 

C. ukladá 
doplniť správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania postupov pri verejnom 
obstarávaní v roku 2008 o všetky zrealizované VO v členení: predmet zákazky, dátum 
vyhlásenia súťaže, počet predložených ponúk, oznámenie o výsledku súťaže, úspešný 
uchádzač, hodnota zmluvy a doba plnenia, zloženie výberovej komisie. 
 

Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008 - materiál číslo A 3/2/09 
Predložil kpt. Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia:  
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že by sa chcela poďakovať mestskej polícii za jej doterajšiu činnosť, hlavne za 

monitorovanie, ktoré sa robí prostredníctvom kamerového systému v oblasti škôl, 
- uviedla, že by chcela poukázať hlavne na prácu v oblasti besied a činnosti, ktorú MsP 

vykonáva na základných a stredných školách, ďalej uviedla, že MsP v Šali je v rámci 
kraja hodnotená vysoko pozitívne a zároveň by sa chcela prihovoriť aj za lepšie technické 
vybavenie mestskej polície, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či MsP monitoruje bezdomovcov v meste a či pozná situáciu v okolí 

KAUFLANDU a autobusových zastávok, kde sa zoskupujú, a myslí si, že túto situáciu 
treba riešiť, 

- upozornil tiež na krádeže pred KAUFLANDOM, či už sa to týka vykrádania áut, 
peňaženiek a pod. a požiadal, či by aspoň v období sviatkov mohli byť posilnené hliadky 
pri tomto obchode, 

 
kpt. Mgr. Peter Krokavec 
- uviedol, že čo sa týka bezdomovcov je pripravený návrh na prijatie VZN, je zámer  

zakázať požívanie alkoholických nápojov v určitom čase a na určitých miestach, 
- uviedol, že MsP musí mať nejakú platnú normu, podľa čoho ich z verejných priestranstiev 

môže vykázať, 
- uviedol, že čo sa týka KAUFLANDU, MsP zvažuje umiestnenie kamery v tomto priestore 

a počas sviatkov budú posilnené hliadky v tejto oblasti, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že použitie kamery nie je vhodné riešenie, pretože záznam vo väčšine prípadov je 

nepoužiteľný,  
- čo sa týka bezdomovcov nemal by byť pre MsP problém vykázať ich za ich neprístojné 

chovanie, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že sa v meste rozšíril vandalizmus a na mestskom cintoríne sú rozbité a zvalené 

náhrobné kamene, upozornil na bezdomovca, ktorý pravidelne chodí do kostola 
a pohoršuje prítomných svojim správaním, 

- uviedol, že súhlasí s nákupom áut pre MsP a znovu upozornil na možnosť používania koní 
ako dopravného prostriedku pre MsP, 

    
kpt. Mgr. Peter Krokavec 
- uviedol, že čo sa týka situácie na cintoríne sú vyčlenení dvaja policajti, ktorí hliadkujú 

celú noc na cintoríne a táto situácia sa rieši, a čo sa týka bezdomovcov budú danú situáciu 
riešiť, 

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- uviedol, že situácia s bezdomovcami sa rieši aj v iných smeroch a to tak, že mesto má 

terénneho sociálneho pracovníka, ktorý s nimi pracuje a treba hľadať čím skôr riešenie, 
pretože situácia s chovaním bezdomovcov je neúnosná, 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nemá zásadné výhrady k predloženej správe a myslí si, že čo sa týka 

používania prostriedkov, áut a zlepšovania prostredia na MsP, mal by byť pri výberovom 
konaní prítomný správca kapitoly, a keďže ide o veľmi špecifickú službu, malo by sa 
podľa jeho názoru dbať na to, aby finančné hľadisko nebolo tým najpodstatnejším 
kritériom výberu, 

 
kpt. Mgr. Peter Krokavec 
- poďakoval sa za pozitívne hodnotenie činnosti MsP a uviedol, že MsP sa bude snažiť aj 

v budúcnosti pracovať aspoň na takej úrovni ako doteraz. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008, 
B. berie na vedomie  

správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2008. 
 

Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Informácia o odpovedi na interpelácie z rokovania MsZ dňa 12. 02. 2009 – číslo 

A 4/2/09 
Predložil Ing. Štefan Bartošovič, poslanec MsZ 
Súčasťou tejto informácie bola fotokópia „Odpovede na interpelácie prednesené v rámci 1. 
riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 12. februára 2009” zo dňa 
05.03.2009, spisové číslo: 1013/2009, adresovaná Ing. Štefanovi Bartošovičovi.   
 
Ing. Štefan Bartošovič uviedol, že má formálnu výhradu voči odpovediam na svoje 
interpelácie, pretože interpeloval primátora mesta a očakával by, že dostane jeho vyjadrenie 
a nie stanovisko právnej kancelárie, ktoré vychádza z nejakých predpokladov a robí nejaké 
závery, ktoré sú podľa jeho názoru od veci. Čo sa týka informácie o spore so spoločnosťou 
VODOMONT, a. s. bola mu podaná informácia na štyri riadky, ale jeho zaujímalo, ako bude 
mesto postupovať ďalej v tejto veci a aký je názor primátora mesta na túto vec.  
Tak isto je to aj v prípade predaja pozemku pre PZ Agačáreň, kde je priložené stanovisko 
Mgr. Kelemena, ktoré evidentne lieta niekde v stratosfére, ale to čo je najdôležitejšie 
vychádza podľa jeho názoru z úplne nesprávnych predpokladov, vzhľadom k tomu, že 
hodnotová mapa mesta je internou normou mesta a nie VZN ani prílohou VZN č. 9/2000 
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, ktoré 
hovorí o všetkých náležitostiach predaja nehnuteľného majetku, a ktoré boli v tejto kauze 
dodržané. Primátor podpísal uznesenie MsZ, ale do dnešného dňa nebola podpísaná zmluva. 
Z toho mu vychádza, že právne stanovisko, ktoré obdržal primátor mesta nie je relevantné 
a navyše na rokovaní MsZ dňa 11. 09. 2008 boli prerokovávané a odsúhlasené podobné 
predaje pozemkov, ktorých cena bola poslaneckými návrhmi znížená pod úroveň ceny 
odporúčanej hodnotovou mapou mesta, ale v týchto prípadoch pán primátor kúpne zmluvy 
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podpísal. Ako príklad uviedol zmluvu s pánom Vangelom, kde bola kúpna cena 
z navrhovaných 2 500,- Sk/m² na základe poslaneckého návrhu znížená na 1 362,- Sk/m² 
a tiež ďalšie dva predaje, kde ide presne o identický odpredaj, ako je to v prípade PZ 
Agačáreň, kde bola z pôvodného návrhu 1 300,- Sk/m² na základe poslaneckého návrhu 
odsúhlasená cena 150,- Sk/m². Vo všetkých spomenutých prípadoch už bola zmluva 
podpísaná a bol realizovaný vklad do katastra nehnuteľností. Na tom istom rokovaní MsZ bol 
už druhýkrát prerokovávaný návrh na odpredaj pozemku pre spoločnosť INFIRMARY 
GROUP za 1,- Sk/m², ktorý neprešiel. Vzhľadom k tomu, čo uviedol, si myslí, že stanovisko 
právnej kancelárie robí nejakú nadprácu a pohybuje sa v  nejakej hypotetickej rovine, 
porovnáva dva rôzne prípady. Ak by aj teoreticky nastal prípad, o ktorom píše vo svojom 
stanovisku, bol by to problém kupujúceho a nie mesta. Na základe uvedených skutočností 
požiadal pána primátora, aby zrevidoval svoje rozhodnutie a podpísal predmetnú zmluvu 
a podal poslanecký návrh na prijatie uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo a berie na vedomie 

informáciu o odpovedi na interpelácie Ing. Bartošoviča z rokovania MsZ dňa 12.02.2009, 
B. odporúča 

primátorovi mesta podpísať kúpnu zmluvu s PZ Agačáreň v zmysle schváleného 
a primátorom mesta podpísaného uznesenia v tejto záležitosti z rokovania MsZ dňa  
11. 09. 2008. 

 
Diskusia: 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že čo sa týka sporu so spoločnosťou VODOMONT, a. s., mesto Šaľa má 

mandátnu zmluvu s právnou kanceláriou JUDr. Kelemena, ktorý má splnomocnenie 
zastupovať mesto v tejto kauze a v čase písania odpovede na predmetnú interpeláciu už 
síce rozhodnutie súdu bolo, ale rozsudok nebol doručený a nebolo možné odpovedať, ako 
mesto bude postupovať, 

- uviedol, že s JUDr. Kelemenom je dohodnuté, že keď bude rozsudok doručený, 
rozanalyzuje sa, a v prípade možnosti sa mesto proti rozsudku odvolá, 

- opýtal sa Ing. Bartošoviča, aké rozhodnutie má revidovať a bol by rád, keby mu povedal, 
ako sa rozhodol, pretože sa ešte nerozhodol, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, neobdržal stanovisko primátora, ale stanovisko právnej kancelárie, v ktorom je 

niečo napísané a preto povedal, že by bol rád, keby počul stanovisko primátora, 
- uviedol, že keďže minimálne v dvoch identických prípadoch boli zmluvy podpísané 

a v tomto nie, vyvodil si z toho takýto záver, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že už  niekoľko rokov funguje v tomto meste určitý postup, ktorý je štandardne 

pri akejkoľvek zmluve dodržiavaný a už niekoľkokrát uviedol, že zmluva zastala u JUDr. 
Kelemena, preto bolo ako odpoveď na interpeláciu zaslané stanovisko právnickej 
kancelárie, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v tejto súvislosti by ho tiež zaujímalo stanovisko primátora k tejto záležitosti, 

pretože predložené stanovisko pri najlepšej vôli postráda to, aby tu existovalo vôbec 
hodnotenie, čo je cenová mapa a miery jej záväznosti, tomuto sa síce právna kancelária 



 10 

JUDr. Kelemena nevenovala, ale na druhej strane to prijala ako holý fakt a záväznú 
skutočnosť, na druhej strane sa uvádza, že MsZ a primátor sú viazaní platnými a účinnými 
VZN, cenová mapa nie je VZN, ani súčasťou VZN, zatiaľ čo VZN, ktoré upravuje zásady 
odpredaja majetku mesta hovorí o tom, že cena je vecou dohody medzi kupujúcim 
a predávajúcim a cenu stanovuje MsZ, 

- uviedol, že nevie posúdiť, či hodnotová mapa má splnené všetky kritériá, myslí si, že 
v prípade tohto súdneho sporu nebolo zdôvodnenie najšťastnejšie a Mgr. Kelemen by sa 
mal pridŕžať zadania, pretože v tomto prípade je v úplne iných oblastiach, 

- uviedol, že sa stotožňuje s tým, čo povedal Ing. Bartošovič a myslí si, že bude veľmi 
smutné, ak sa MsZ nebude môcť rozhodnúť o niektorých veciach, ak táto nemohúcnosť 
znemožní v špeciálnych prípadoch, za špeciálnych podmienok, stanoviť cenu inú než je 
podľa cenovej mapy, pretože poslanci majú právo v danom prípade zhodnotiť a určiť 
cenu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto nemá cenovú ale hodnotovú mapu, a nie je schválenie ministerstvom 

financií, ale je to odporúčanie, ktoré je schválené MsZ, 
- doplnil, že platí zákon o majetku miest a obcí, kde je zákonom prikázané mestu a teda aj 

MsZ nakladať s majetkom tak, ako má nakladať a opýtal sa, či 150,- Sk/m² poľovníckemu 
združeniu je zdôvodniteľné, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- myslí si, že diskusia odbočila od témy a požiadal, keď je interpelácia smerovaná na 

niekoho, je nutné, aby odpovedal osobne ten, kto bol interpelovaný a nie iná ďalšia osoba, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa Ing. Bartošoviča, kým je podpísaná odpoveď na jeho interpeláciu, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že je podpísaná primátorom mesta, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že odpoveď bola zaslaná interpelovanou osobou a nikde sa nehovorí, že 

interpelovaný nemôže využiť odborné zložky alebo odborné konzultácie iných zložiek, 
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, či v prípade, keď slušnosť a korektnosť v obchodných vzťahoch nie je 

stanovená v zákone, či nie je potrebná, 
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že v závere materiálu, v ktorom sa predkladala hodnotová mapa sa hovorí, že 

hodnotová mapa je dokument, ktorý má poslancom pomôcť pri nakladaní s majetkom 
mesta,  

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa Mgr. Belického, či Ing. Tibor Baran ako bývalý primátor, podpísal akúkoľvek 

zmluvu bez parafovania právnikom mesta, pretože musí uviesť, že nešlo o nič iné, len si 
ctí postup, ktorý tu existuje už možno 20 rokov, 
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Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že je presvedčený o tom, že neparafovanie zmluvy právnikom neruší platnosť 

uznesenia a toto je situácia, s ktorou sa primátor bude musieť vysporiadať, pretože 
právnik nemôže rozhodnúť o neplatnosti uznesenia, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že štatutára tiež nemôže nikto prinútiť podpísať zmluvu na základe akéhokoľvek 

uznesenia, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že túto informáciu koncipoval na základe jednoznačných faktov, korektne, 

seriózne, bez emócií a bez toho, že by na niekoho poukazoval alebo útočil a poukázal na 
text v liste podpísanom primátorom, kde sa uvádza, že odpovede na prvú a druhú 
interpeláciu tvoria prílohu listu a je nespochybniteľné, že nejde o stanovisko primátora, 

- uviedol, že len slušne chcel požiadať o stanovisko primátora a uviedol, že v niektorých 
prípadoch sa musí štatutár rozhodnúť sám za seba, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že pokiaľ hodnotová mapa nie je spracovaná formou VZN, je len orientačná 

a nemôže byť rozhodujúca, 
- znovu poukázala na nutnosť riešenia problému mestského právnika, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tento problém sa rieši, ale zatiaľ sa nepodarilo nájsť právnika, ktorý by bol 

ochotný za plat, ktorý mu stanovuje zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme, prísť pracovať na MsÚ. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo a berie na vedomie 

informáciu o odpovedi na interpelácie Ing. Bartošoviča z rokovania MsZ dňa 12.02.2009, 
B. odporúča 

primátorovi mesta podpísať kúpnu zmluvu s PZ Agačáreň v zmysle schváleného 
a primátorom mesta podpísaného uznesenia v tejto záležitosti z rokovania MsZ dňa  
11. 09. 2008. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  13 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách mesta Šaľa - materiál číslo B 1/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- uviedla, že VZN k rozpočtovým pravidlám nie je potrebné, pretože je zákon 

o rozpočtových pravidlách a tieto pravidlá majú byť rozvinuté v internej smernici mesta 
a nevidí dôvod na to, aby bolo v tomto prípade vypracované VZN, 

- uviedla, že jej v predloženom návrhu chýbajú niektoré náležitosti a to, že v dobe 
rozpočtového provizória chýba presné vymedzenie, čo sa nesmie robiť, teda žiada v § 11 
doplniť bod 3, kde bude toto špecifikované, ďalej v § 24, písm. e/, v bode 4 vôbec nemusí 
byť uvedený zostatok finančných prostriedkov, následne by nutne musel vypadnúť § 29, 
ktorý je zbytočný, ďalej predpokladá, že v § 31 bod 3, písm. d/ došlo k nejakej chybe, 
pretože je tento bod nesprávne formulovaný, 

- podala procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania MsZ z dôvodu prepracovania 
materiálu na internú smernicu, v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 
a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsZ. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

na území mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/09 
Predložila Ing. Edita Haládiková, samostatný odborný referent OTČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že platnosť povinnosti separovania odpadu bola posunutá na rok 2013, 
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že v e-SAM nie je uverejnený návrh VZN, z toho dôvodu si ho nemohol 

preštudovať, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že z formálneho hľadiska, hľadiska štylizácie a úpravy sú všetky VZN, ktoré sú 

predložené na rokovanie MsZ v inej úprave a myslí si, že VZN by mali mať jednu formu 
a úpravu, 

- uviedol, že formulácia uvedená v § 10, bod 6 je nevykonateľná a odporúča ho 
preformulovať zrozumiteľnejšie, 

- uviedol, že v § 12, písm. a/, bod 7 nie je uvedená kompostáreň, taktiež navrhol zjednotiť 
uvádzanie názvov príloh, § 20 odporúča doplniť o bod 5, s tým, že tak, ako aj v iných 
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VZN, tu budú uvedené prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN, 
 
Mgr. Jozef Belický – procedurálny návrh 
- podal procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania MsZ.  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
3. Návrh VZN o verejnom obstarávaní – materiál číslo B 3/2/09 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- uviedla, že je zbytočné, aby mesto vypracovalo VZN o verejnom obstarávaní, pretože toto 

rieši zákon a to, čo mesto chce upraviť, sa zabezpečuje smernicou alebo vnútorným 
predpisom, 

- uviedla, že predložené VZN prekračuje právomoc zákona, čiže všetky formy obstarávania 
stanovuje zákon, to znamená, že mesto môže vypracovať internú smernicu a to čo chýba, 
napr. plán verejných obstarávaní, komisie atď. treba dať zvlášť do predpisu mesta Šaľa 
a to buď do organizačného poriadku alebo organizačnej štruktúry, kde sa hovorí 
o právomoci MsZ, kde treba doplniť bod o právomoc schvaľovať plán verejného 
obstarávania, postupy a členov komisií, 

- podala procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania MsZ a na najbližšie MsZ doplniť 
internú smernicu alebo organizačný poriadok, kde sa hovorí o právomoci MsZ. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  13 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
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4. Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 
dňa 27. 03. 2008 v znení  Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ 
v Šali zo dňa 06. 11. 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.) – 
materiál číslo B 4/2/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či zmeny, o ktorých sa hovorilo, sú už v tomto návrhu zapracované, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sú zapracované v predloženom návrhu, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- upozornil na to, že Duslo a. s. je najväčší zamestnávateľ v tomto regióne a mohlo by 

závažným spôsobom prispieť k riešeniu viacerých kľúčových otázok, ktoré mesto tlačia, 
- myslí si, že by bolo vhodné si dobre premyslieť, akým spôsobom sa podobné veci 

komunikujú na stránkach mesta, pretože si myslí, že komunikácia Ing. Jozefa Mečiara 
k tejto otázke nebola najšťastnejšia, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že si je vedomý toho, že nebolo vhodné uverejniť to, čo bolo uverejnené, ale 

osobne si to s dotknutou stranou už rieši, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je pre ňu nepochopiteľné, prečo je takýto dôležitý materiál predložený až na 

rokovanie MsZ a nevie k nemu zaujať stanovisko, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že odpoveď od Duslo a. s. mesto obdržalo až 25. 03. 2009 a jediná zmena sa týka 

toho, že v pôvodnom uznesení MsZ schválilo ako zábezpeku pozemky, s čím Duslo a.s. 
nesúhlasilo, pretože ich hodnota nepokrývala celú pohľadávku, z toho dôvodu MsZ 
zmenilo uznesenie a zabezpečovalo predmetných 18 mil. Sk športovou halou,  

- uviedol, že v súčasnosti je športová hala pre Duslo a.s. nelikvidná, aby sa nemusela táto 
suma zabezpečovať blankozmenkami, je toto pre mesto jednoduchšie riešenie,  

- ďalej uviedol, že mesto obdržalo list, že aj keď hodnota pozemkov pri struskovisku 
nepokrýva celých 18 mil. Sk, akceptujú toto zabezpečenie už tým, čo bolo schválené 
prvotne, 

- uviedol, že Duslo a. s. tlačí na mesto, aby podpísalo zmluvu, pretože je tu príkaz jediného 
akcionára naložiť s prebytočným majetkom a je tu hrozba, že ak mesto v krátkom čase 
nepodpíše túto zámennú zmluvu, akcionár sa rozhodne predmetný pozemok predať inak, 
ako zameniť s mestom, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je nelogické, aby Duslo a. s. tlačilo na mesto, aby sa v takejto závažnej veci 

rozhodlo zo dňa na deň a myslí si, že predať tento pozemok niekomu inému nie je také 
jednoduché, 

 



 15 

- uviedla, že sa jej nepáči prístup Duslo a.s. a to, že mesto musí byť pripravené 
k okamžitému riešeniu vzniknutej situácie, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že sa prikláňa k tomu, čo povedal primátor mesta a myslí si, že Ing. Psotová 

nemá všetky korektné informácie, 
- uviedol, že mal rokovanie s novým generálnym riaditeľom Duslo a.s. a preto reagoval aj 

na uverejnený článok v novinách, na ktorý dal generálny riaditeľ Duslo a. s. spracovať 
oficiálne stanovisko, na druhej strane je fakt, že táto záležitosť sa ťahá už viac než rok 
a ovplyvňuje to aj zámery mesta s geotermom, pretože pri jeho realizácii je potrebné 
preukázať vlastnícky vzťah k pozemku a prikláňa sa k tomu, aby MsZ schválilo navrhnuté 
uznesenie, pretože sa jedná naozaj len o kozmetické úpravy, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že toto všetko malo byť uvedené v dôvodovej správe a nestalo by sa tak, že 

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

návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
27. marca 2008 v znení Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali 
zo dňa 6. novembra 2008 (zámenná zmluva medzi mestom Šaľa a Duslom a.s.),  

B. ruší 
Uznesenie č. 2/2008 - XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. marca 2008 
v znení Uznesenia č. 7/2008 - XII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  
6. novembra 2008, 

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

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

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

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

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

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

                parc.č. 1028/34, zastavaná plocha o výmere    112 m2 
                  parc.č. 1028/46, zastavaná plocha o výmere cca 651 m2 (časť  
                  novovytvorenej parcely podľa geometrického plánu č.34-11/2007) 
                  parc.č. 1028/47, zastavaná plocha o výmere      91 m2 (novovytvorená  
                  parcela podľa geometrického plánu č.34-11/2007) 
              b/ pozemok vedený v KN reg. C na LV č. 5614 
                  parc.č. 1028/32, zastavaná plocha o výmere  1 645 m2 (výmera upravená   
                  podľa geometrického plánu č. 68/2008) 
      2./  záväzok mesta Šaľa, 

          spočívajúci v povinnosti mesta Šaľa vykonať najneskôr do šiestich rokov od 
uzavretia Zámennej zmluvy opravy a investície v určených športových objektoch 
a zariadeniach vo vlastníctve mesta Šaľa v celkovej hodnote finančných nákladov 
určenej rozdielom cien zamieňaných nehnuteľností určených znaleckými a odborným 
posudkom, t.j. 18 845 000,- Sk (625 539,40 Eur) 

      3./  zriadenie záložného práva v prospech DUSLO, a.s., na nehnuteľnosti vedené v KN 
reg. E na LV č. 1, pozemky 

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

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

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

D. poveruje 
primátora mesta podpísať zámennú zmluvu, záložnú zmluvu a zmluvu o spolupráci 
v súlade s bodom C tohto uznesenia.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Reštrukturalizácia úverov mesta Šaľa – materiál číslo C 1/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že podporuje tento zámer mesta, ale mrzí ho, že zhruba pred rokom navrhoval 

veľmi podobné riešenie a ako argument použil to, že mesto si odťaží splátky a získa 
hotovosť k použitiu, vtedy bola reakcia prednostu MsÚ taká, že by to veľmi predražilo 
úver, dnes sa však ukázalo, že toto rozhodnutie bolo nesprávne a aj keď sa k tejto úprave 
pristúpilo v súčasnosti v dôsledku krízy, mohlo sa to spraviť už pred rokom a mesto už aj 
vtedy mohlo získať podobné podmienky ako ponúka Dexia banka Slovensko a. s., je rád, 
že k tomuto kroku prišlo a že to bude realizovať práve Dexia banka Slovensko a.s., 
s ktorou má mesto dobré vzťahy, 

 
Ing Ladislav Gáll 
- uviedol, že vtedy boli úplne iné podmienky, čo sa týka predĺženia splatnosti týchto úverov 

a v tom čase to nebolo výhodné aj z hľadiska aktuálnej úrokovej sadzby, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že v tomto materiáli, ako aj v predloženom rozpočte, je uvedené stanovisko 

komisie hospodársko-finančnej, ktorá materiál berie na vedomie a myslí si, že komisia by 
mala byť zložená z odborníkov, ktorí by mali dať fundované stanovisko k predloženému 
materiálu, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že podporuje navrhovanú variantu, ktorú predniesol prednosta MsÚ, 
- uviedol, že tiež má pripomienky k stanoviskám komisie hospodársko-finančnej 

k predloženým VZN a rozpočtu a myslí si, že hospodársko - finančná komisia by mala dať 
uvádzať odborné stanovisko k predkladaným materiálom, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- uviedol, že uznesenie nemohlo byť schválené, pretože komisia nemala dostatočný počet 

členov, preto sa materiál zobral len na vedomie, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak je MsZ nespokojné s činnosťou jednotlivých komisií, nie je problém dať na 

najbližšie MsZ návrh na zmenu členstva a nájdenie nových odborníkov, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že niekto predložil komisii návrh na uznesenie v takom znení, ako ho komisia 

schválila, aj keď nebola uznášania schopná, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že ak komisia nebola uznášania schopná, nemala prijať žiadne uznesenia 

a uviedol, že by bolo vhodné zistiť, či aj ostatné prijaté uznesenia boli schválené 
nadpolovičnou väčšinou členov komisie a upozornil na to, že treba kontrolovať, či to, čo 
je predložené v materiáli je aj pravda, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že nevie zaujať k tejto otázke stanovisko a musí to prekonzultovať s tajomníčkou 

komisie hospodársko-finančnej, 
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Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že v predloženom materiáli sa uznesenie príslušnej komisie prekopíruje zo 

zápisnice z rokovania komisie a pokiaľ je v zápisnici uvedené prijaté uznesenie spolu 
s číslom uznesenia, spracovateľ materiálu predpokladá, že toto uznesenie bolo prijaté. 

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

návrh reštrukturalizácie úverov mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

1. reštrukturalizáciu štyroch úverov so štruktúrovanou úrokovou sadzbou poskytnutých 
Dexia bankou Slovensko a.s. do jedného úveru s novou štruktúrovanou úrokovou 
sadzbou, 

2. ručenie za nový úver zmenkou. 
 

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

 
 

G.  VYSTÚPENIE VEREJNOSTI 
 
V súlade s § 19 bod 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali, vystúpili na 
zasadnutí MsZ občania mesta: 
 
Tibor Kuna, predseda Spoločenstva vlastníkov bytov Váh 5, ul. Čsl. armády v Šali 
Upozornil na problémy občanov tohto SVB. Ako prvý uviedol problém s kvalitou pitnej 
vody, t. j. jej sfarbenie, čo spôsobilo nefunkčnosť niekoľkých meracích prístrojov pitnej vody 
v jednotlivých bytoch, a na ktorý už niekoľkokrát upozornil ZsVS a referát životného 
prostredia MsÚ. Myslí si, že za dodávku pitnej vody zodpovedá dodávateľ, čo je ZsVS 
a požiadal MsZ o pomoc pri riešení tohto problému. 
Druhým problémom, na ktorý upozornil, bolo poškodzovanie cudzieho majetku „sprejermi“ 
a opýtal sa, čo v tomto prípade robí MsÚ, mestská a štátna polícia, keďže ide o vandalizmus. 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- myslí si, že čo sa týka problému s pitnou vodou, mala by túto situáciu riešiť ZsVS a nie 

mesto, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto bude iniciovať stretnutie s riaditeľom odštepného závodu Mgr. 

Peťovským a bude sa snažiť tento problém vyriešiť. 
 
 
Ing. Peter Süss, Šaľa 
- uviedol, že býva na ul. Čsl. armády a má problém s otváracími hodinami pohostinstiev, 

ktoré sa tu v okolí nachádzajú, a ktoré sú otvorené minimálne do polnoci alebo až do rána 
a myslí si, že pohostinstvo a reštauračné zariadenia na sídlisko nepatria, a keď sa už tu                
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nachádzajú, mali by mať otváraciu dobu maximálne do 22.00 h., aby bol dodržaný nočný  
kľud, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tento problém je známy, ale mesto má malé možnosti na obmedzenie 

prevádzky takýchto zariadení. 
 
 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 – materiál číslo C 2/2/09  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že je prekvapený nákupom osobných vozidiel pre MsP a nerozumie tomu, prečo 

sú plánované finančné prostriedky v hotovosti, keďže dnes je najbežnejším spôsobom 
nákup automobilov na lízing, ktorý nezaťaží rozpočet mesta tak, ako kúpa v hotovosti, 

- navrhol zmenu v rozpočte a to tak, aby sa v položke nákup policajných vozidiel ponechala 
suma 10 000 EUR a zvyšnú sumu 20 000 EUR rozdeliť v podprograme 10.2 - navýšiť 
sumu pre futbalový štadión v Šali o 16 792 EUR a v položke futbalový štadión Veča 
navýšiť sumu o 3 208 EUR, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že táto zmena je možná a akceptuje ju, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že jeho spoločnosť má dobrú skúsenosť s operatívnym lízingom a vzhľadom 

k tomu, že vozidlá sa v určitých časových intervaloch vymieňajú, v rámci operatívneho 
lízingu je možné za pomerne malý príplatok predĺžiť záruku na vozidlo až na 4 roky, 
počas ktorej poskytuje táto spoločnosť bezplatný servis a odporučil preveriť túto možnosť 
zakúpenia vodidiel,  

- uviedol, že podporuje tento materiál a chcel by doplniť uznesenie o ďalšie dva body a to: 
1. pravidelne na každom MsZ informovať o prognóze príjmovej časti rozpočtu 

v súvislosti s hospodárskou krízou a prípadne navrhovať opatrenia na elimináciu 
dôsledkov, 

2. pripraviť návrh, ako naložiť s prostriedkami získanými z reštrukturalizácie úverov 
a predložiť na budúce rokovanie MsZ, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že táto situácia sa sleduje a vyhodnocuje, každý mesiac sa sleduje plnenie 

rozpočtu a aktuálne prerozdelenie daní, 
- uviedol, že čo sa týka ušetrených zdrojov, tieto už sú zapracované v návrhu rozpočtu, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že o tom nevedel a preto je jeho návrh č. 2 bezpredmetný, 
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Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že v úprave rozpočtu nie je uvedený audit a opýtal sa, z čoho sa bude tento audit 

financovať, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že by sa mal platiť z bežného rozpočtu, je to služba, ktorá by sa mala obstarávať, 

do tej doby ešte mesto bude robiť vnútorný audit a následne na základe ponuky bude tento 
audit objednaný, ale za minimálne náklady, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že na vykonanie auditu sú stanovené štandardné sadzby a musí byť vykonaný 

audítorom, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ide o personálny audit mesta, nie audit v zmysle finančnej kontroly. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- z položky nákup áut odobrať 20 000 EUR, ktoré navrhol prerozdeliť v položke 10.2 

podpora športu – futbalový štadión Šaľa navýšiť o 16 792 EUR a futbalový štadión Veča 
navýšiť o 3 208 EUR, 

Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení: 

pravidelne na každom rokovaní MsZ informovať o prognóze príjmovej časti rozpočtu 
v súvislosti s hospodárskou krízou a prípadne navrhovať opatrenia na elimináciu 
dôsledkov. 

Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

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

B. schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne: 
Bežné príjmy:                                            11 750 829 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 988 855 EUR  
Rozdiel:                                                          -238 026 EUR  
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Kapitálové príjmy:                                       3 538 239 EUR  
Kapitálové výdavky:                                   3 007 296 EUR  
Rozdiel:                                                           530 943 EUR 
    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 289 068 EUR  
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:       14 996 151 EUR  
Rozdiel bez finančných operácií:                    292 917 EUR  
 
Príjmové finančné operácie:                        1 560 115 EUR  
Výdavkové finančné operácie:                    1 812 942 EUR  
Rozdiel:                                                        - 252 827 EUR  

 
Rozpočet na rok 2009 celkom: 

      Príjmy celkom:                       16 849 183 EUR  
      Výdavky celkom:                    16 809 093 EUR  
      Rozdiel celkom:                                      40 090 EUR  
C. ukladá 

pravidelne na každom MsZ informovať o prognóze príjmovej časti rozpočtu v súvislosti 
s hospodárskou krízou a prípadne navrhovať opatrenia na elimináciu dôsledkov. 
 

Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

3. Plán verejného obstarávania na rok 2009 – materiál číslo C 3/2/09  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že pôvodne chcel diskutovať už k návrhu VZN o verejnom obstarávaní, ale 

keďže bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ, chcel by v tomto diskusnom príspevku 
navrhnúť aj úpravu predmetného VZN, 

- uviedol, že aj napriek tomu, že personálny audit sa má robiť obstarávaním, v tomto pláne 
ho nenašiel, ale na druhej strane, keď navrhne neschválenie predloženého plánu, zabrzdí 
sa chod MsÚ, preto by rád modifikoval svoj predchádzajúci poslanecký návrh a to 
nasledovne: 
B. MsZ neschvaľuje predložený návrh verejného obstarávania na rok 2009 a doplniť do 

uznesenia bod C. v znení: 
C. MsZ ukladá 

1. u akcií obstarávaných do nasledovného zasadnutia MsZ zabezpečiť nasledovné: 
a/ zadanie nechať odsúhlasiť a podpísať príslušným správcom kapitoly, 
b/ do komisie navrhnúť príslušného správcu kapitoly, 
c/ doplniť komisie o poslancov (v ktorých tomu tak nie je), pričom jedným z nich 

bude vždy Ing. František Botka, 
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      2.   prepracovať plán a predložiť na nasledovné zasadnutie MsZ. 
      T: 3. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

- uviedol, že týmto svojim poslaneckým návrhom chce preklenúť obdobie do nasledujúceho 
MsZ, aby obstarávanie nemuselo byť pozastavené, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že plán obstarávania bol pripravený podľa platnej smernice, nakoľko nové VZN 

v tom čase nebolo schválené, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že predloženému plánu obstarávania vytýka, že nie sú v ňom aplikované niektoré 

myšlienky, ktoré boli v pripravenom VZN o obstarávaní a keby bolo VZN prijaté, 
nekorešpondovalo by s týmto predloženým plánom obstarávania, 

 
Margita Simighová 
- uviedla, že plán verejného obstarávania bol vypracovaný na základe pripomienok 

správcov kapitol,  
- uviedla, že v predloženom VZN bolo uvedené, že počet členov komisie musí byť 

najmenej 5, čo je v rozpore so zákonom, kde sa uvádza najmenej 3, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nevidí problém v tom, keď sa vo VZN sprísnia podmienky, ale čo sa týka 

požiadaviek správcov kapitol uviedol, že hovoril o tom, že podkladom pre každú súťaž je 
nejaké zadanie, to že je tu vecne povedané, že treba obstarať záchytné parkovisko, dnes 
nie je na to spracované detailné zadanie, aký predmet bude presne obstarávať a o tom 
hovoril, že navrhuje neprijať tento plán verejného obstarávania v predloženom znení, 
akcie sú pripravené a svojim návrhom požadoval doplniť komisie, pretože vo väčšine 
komisií poslanci vôbec nie sú a navrhol tiež, aby členom každej komisie bol správca 
príslušnej kapitoly, 

 
Margita Simighová 
- uviedla, že predtým, ako sa vypíše súťaž, príslušný vedúci odboru predloží na MsZ 

podklady k prerokovaniu, tzn. zámer, opis predmetu, členov komisie a obchodné 
podmienky a na základe schválenia MsZ bude realizované verejné obstarávanie, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že ak je v materiáli už uvedená niektorá z jeho požiadaviek, treba ju považovať 

za bezpredmetnú, ale to, že nie sú vo všetkých komisiách poslanci je fakt, 
 
Margita Simighová 
- uviedla, že členov komisií neuvádzala v pláne obstarávania hlavne z dôvodu, že je ťažko 

určiť na začiatku roka konkrétne osoby, ktoré budú môcť byť členmi komisie v tom čase, 
ale návrh členov komisie by bolo predložený príslušným vedúcim odboru spolu 
s návrhom verejného obstarávania, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že v predloženom pláne obstarávania ani u akcií, ktorých realizácia je plánovaná 

na apríl, nie je predložené zloženie komisie, 
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Margita Simighová 
- uviedla, že v tomto prípade ide o zákazku s nízkou hodnotou, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že to neznamená, že keď ide o zákazku s nízkou hodnotou, že by v komisii 

nemali byť poslanci, 
 
Margita Simighová 
- zákon hovorí o tom, že člen komisie musí mať odborné vzdelanie k predmetu zákazky, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že na minulom rokovaní MsZ podával poslanecký návrh, v ktorom poukázal aj na 

to, že MsZ schvaľuje odpredaj majetku mesta aj za 1 000,- Sk, ale na druhej strane pri 
zákazke za 15 000 EUR, čo zákon klasifikuje ako zákazku s nízkou hodnotou, by sa 
poslanci MsZ nemali k takejto zákazke vyjadrovať, z tohto vyplynula aj jeho požiadavka, 
aby boli poslanci MsZ členmi každej komisie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tento zákon platí niekoľko rokov, niekoľko rokov sa obstarávajú akcie aj za 

iné peniaze a v prípade akcie za 40 mil. Sk Ing. Bartošovičovi nevadilo, že v komisii 
neboli poslanci, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, konkrétne akú akciu má primátor na mysli, pretože posledná akcia cca za 40 

mil. Sk bola škola J. Murgaša a tam naozaj neboli poslanci, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v tomto prípade mal na mysli pešiu zónu, 
 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- opýtal sa, či dobre rozumel tomu, že Ing. Botka má byť členom každej komisie,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že sa to týka súťaží realizovaných do rokovania nasledujúceho MsZ, nakoľko sú 

tu súťaže, ktoré budú realizované v apríli a máji a najbližšie rokovanie MsZ je až v druhej 
polovici mája, chcel vytvoriť nejaký predpoklad, aby tu nebola brzda realizovania týchto 
súťaží,  

 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že ako už bolo konštatované, je tu požiadavka odborného vzdelania, čo sa týka 

predmetu obstarania a preto si myslí, že sa to nedá zovšeobecniť na jednu osobu, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že keď si pozrel zloženie ostatných komisií, je tu navrhnutých viac členov, ktorí 

podľa jeho názoru nemajú odbornú spôsobilosť, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že u komisií, ktoré boli navrhnuté na prípravu projektov na čerpanie eurofondov, 

tam riadiace orgány vyžadujú aby každý, kto je člen komisie mal príslušné vzdelanie 
týkajúce sa predmetu zákazky, 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ak má byť na budúce rokovanie MsZ predložená smernica o verejnom 

obstarávaní, mal by aj predložený plán verejného obstarávania korešpondovať 
s predloženou smernicou , 

- dovolí si polemizovať o počte členov komisie najmenej 3, pretože podľa jeho názoru 
navrhnutý počet členov najmenej 5 je v poriadku,  

- podporuje v plnom rozsahu návrh Ing. Bartošoviča a nevidí problém v tom, že členom 
každej komisie má byť poslanec, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- opýtal sa, prečo v prípade regenerácie sídiel nie je členom výberovej komisie nikto 

z komisie dopravy, 
 
 Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nie je problém tohto člena doplniť, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je škoda, že návrh VZN o verejnom obstarávaní bol stiahnutý z rokovania 

MsZ, pretože jeho schválením by sa vyriešilo mnoho vecí a navrhol do internej smernice 
zakomponovať tie veci, ktoré boli predložené vo VZN, čo sa týka tvorby komisií aj 
niektorých ďalších kľúčových vecí,  

- uviedol, že možno by bolo vhodné zloženie členov komisií schvaľovať pravidelne 
kvartálne,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že je normálne, že každá firma musí mať schválený plán obstarávania, myslí si, 

že by bolo vhodné tieto komisie určiť na začiatku roka, aby bol vytvorený nejaký 
mechanizmus, preto podal svoj poslanecký návrh, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, čo je klasifikované pojmom, že člen komisie by mal mať odborné vzdelanie, čo 

musí spĺňať, pretože na niektoré zákazky sa nedá presne kvantifikovať akú odbornosť 
treba požadovať, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že by mal mať odborné znalosti k predmetu obstarávania, napr. pri obstarávaní 

stavebných prác by mal mať stavebné vzdelanie, ale týka sa to hlavne akcií pri čerpaní 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, kde je povinnosť dokladovať odborné 
vzdelanie členov komisií, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že návrh členov komisie tu je a nikomu nič nebráni v tom, aby bol v rámci 

rokovania MsZ tento návrh zmenený, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že s tým sa ešte nestretol, že členom komisie by mal byť len odborník a opýtal sa, 

ktorý zákon toto hovorí, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že táto požiadavka je daná v § 40 bod 1, zákona č. 25/2006 Z.z., 
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Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že predmet zákazky určí zrejme obstarávateľ a ak ho určí široko, odborníkom 

môže byť každý, podľa jeho názoru každý poslanec má prax a odborné znalosti v oblasti 
riadenia mesta a nepochybne každá verejná zákazka patrí do oblasti riadenia mesta, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto požiada o metodické usmernenie Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré 

bude predložené na budúce rokovanie MsZ, 
 
MUDr. Jozef Grell – procedurálny návrh 
- uviedol, že z toho, čo tu bolo povedané mu vyplýva, že členom komisie môže byť každý, 

ale rozhodovať môže len odborne spôsobilá osoba, teda poslanci tu môžu byť, ale 
rozhodovať môžu len odborne zdatní poslanci, 

- podal procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ  
Prezentácia: 18 
Za:    7 
Proti:    0 
Zdržal sa: 11 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana 
Bartošoviča v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

plán verejného obstarávania na rok 2009, 
B. neschvaľuje 

plán verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom znení, 
C. ukladá 

1. u akcií obstarávaných do nasledovného zasadnutia MsZ zabezpečiť nasledovné: 
          a/ zadanie nechať odsúhlasiť a podpísať príslušným správcom kapitoly, 
          b/ do komisie navrhnúť príslušného správcu kapitoly, 
          c/ doplniť komisie o poslancov (v ktorých tomu tak nie je), pričom jedným z nich bude  
              vždy Ing. František Botka, 
      2. prepracovať plán a predložiť na nasledovné zasadnutie MsZ. 
          T: 3. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 18 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné 
náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov – 
materiál číslo C 4/2/09 

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

žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní 
dotácií v znení neskorších predpisov,  

B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie na cestovné náklady vo výške 730,26 EUR na rok 2009 z kapitoly 
dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov, na 
podujatie Medzinárodný turnaj v Karvinej, pre HK Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa,  
IČO: 17 643 953. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského 
zastupiteľstva“ – ústny materiál číslo C 5/2/09 

Predložil Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ 
 
Mgr. Jozef Varsányi navrhol zmenu odmeňovacieho poriadku v § 2 ods. 2 a to úpravu 
odmeny zástupcu primátora, ktorá je v súčasnosti stanovená vo výške 45 % zo základnej 
mzdy primátora mesta, ktorá je stanovená v zmysle ustanovenia zákona NR SR  
č. 253/1994 Z.z.  
Vzhľadom na finančnú situáciu mesta, ako aj ambíciu šetriť finančné prostriedky aj na 
mzdách zamestnancov mesta, navrhol zmeniť výšku odmeny zástupcu primátora zo 
súčasných 45 % odsúhlasených na 1. zasadnutí MsZ v roku 2008 a priznať odmenu vo výške 
stanovenej pôvodne, teda 35 % zo základnej mzdy primátora. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- podporuje návrh Mgr. Varsányiho a uviedol, že poslanci dostali od Ing. Mečiara, predsedu 

komisie pre ochranu verejného záujmu, tlačivá na majetkové priznanie tri dni pred 
termínom ich podania, čo považuje za neseriózne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že by bol veľmi nerád, keby povinnosti, ktoré vyplývajú z ústavného zákona, boli 

prenášané z jednotlivých poslancov, zamestnancov, ktorých sa to týka na predsedu 
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komisie pre ochranu verejného záujmu, 
- uviedol, že ústavný zákon nehovorí o tom, že komisia má upozorňovať a dodávať tlačivá 

jednotlivým poslancom a zamestnancom, ktorí majú povinnosť toto priznanie podať, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že by skôr čakal poďakovanie, pretože nie je jeho povinnosťou, aby tieto tlačivá 

zabezpečoval, 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že to, čo povedal Ing. Mečiar je pravda, ale ide mu skôr o prístup, pretože on je 

predsedom identickej komisie na VÚC a chvalabohu nemá takýto prístup k poslancom, 
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- poďakoval sa Ing. Mečiarovi za tlačivo a uviedol, že doteraz vždy poslanci dostávali tieto 

tlačivá, ale nie 3 dni pred lehotou ich odovzdania a upozornil na to, že Ing. Botka 
nehovoril o povinnosti, ale o neserióznom prístupe a stotožňuje sa s jeho názorom, 

 
Milena Veresová 
- požiadala predkladateľa materiálu, aby ešte raz predložil materiál, pretože ho pri 

predkladaní nepočula,  
 
Martin Alföldi 
- zopakoval predložený návrh Mgr. Jozefa Varsányiho, predkladateľa materiálu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

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

B. schvaľuje 
novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov 
komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ s predloženou 
zmenou. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  11 
Proti:    3 
Zdržal sa:   5  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Lívia Latiková, Letná č. 10, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Agátovej ul. – 

materiál číslo D 1/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Milena Veresová 
- predniesla stanovisko VMČ č. 1, ktorý súhlasí s priamym odpredajom pozemku, 
 
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- uviedol, že podporuje priamy odpredaj pozemku a navrhol znížiť cenu pozemku na 

39,832 EUR/m², 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Varsányiho v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Agátovej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 4143/1 o výmere 
cca 90 m2 (výmeru upresní GP), v cene 39,832 EUR/m2, t.j. v celkovej cene 3 584,88 
EUR (107 998,09 Sk) pre Líviu Latikovú, trvale bytom Šaľa, ul. Letná č. 10. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Vladimír Rácz, L. Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul.  

L. Novomeského – materiál číslo D 2/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh zmeniť uznesenie v zmysle stanoviska MsR zo dňa 10. 03. 2009. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána 
Kántora v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. L. Novomeského v Šali, 
B. neschvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 1611/1 o výmere  
19 m2, v cene 49,790 EUR/m2, t.j. v celkovej cene 946,01 EUR (28.499,49 Sk) pre 
Vladimíra Rácza, trvale bytom Šaľa, ul. L. Novomeského 770/12. 

C. ukladá 
vypracovať štúdiu využiteľnosti celého vnútrobloku na ul. L. Novomeského, parc.  
č. 1611/1. 

 T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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Prezentácia: 13 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Fotoklub Šaľa – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (suterén) 

a režijných nákladov v SD Šaľa-Veča – materiál číslo D 3/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa celkom nestotožňuje s návrhom VMČ č. 3, aby sa odpustili režijné náklady, 

myslí si, že Fotoklub Šaľa vyvíja veľmi pozitívnu činnosť a podporuje ich činnosť, ale 
zároveň si myslí, že by mesto založilo precedens v odpúšťaní režijných nákladov 
a navrhol riešiť túto žiadosť tak, ako je predložený materiál a navrhol Fotoklubu Šaľa, aby 
si podali žiadosť na mesto o príspevok na ich činnosť, z čoho by mohli byť tieto režijné 
náklady hradené, 

 
Milena Veresová 
- opýtala sa, koľko neziskových organizácií, ktoré sú v prenájme v priestoroch mesta, je 

v Šali, aké režijné náklady ročne platia, a či by to bol pre mesto veľký náklad, keby tieto 
režijné náklady neziskovým organizáciám hradilo, 

 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka  
- uviedol, že sa prikláňa k tomu, čo povedal Mgr. Belický, pretože by to bola viditeľná 

a adresná podpora, 
 
Milena Veresová 
- uviedla, že neziskové organizácie si nemôžu požiadať o priame dotácie na úhradu 

režijných nákladov a na druhej strane nepriame dotácie v rámci mesta stále nie sú 
spracované, 

- myslí si, že v meste sa v súčasnosti stalo štandardom poskytovanie nepriamych dotácií, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nechcel postup, aký uviedla pani Veresová a preto navrhol transparentný 

spôsob podpory činnosti tohto klubu, pretože robia niečo prospešné pre mesto,  
 
Rubin Kostov – zástupca Fotoklub Šaľa 
- uviedol, že by chcel objasniť niekoľko skutočností a to, že Fotoklub Šaľa vznikol v roku 

2007 za účelom venovať sa mládeži a ľuďom, ktorí majú záujem o fotografovanie, v roku 
2008 bola uzatvorená zmluva o spolupráci s mestom Šaľa, ktorú žiadali predĺžiť. Uviedol, 
že pivničné priestory, v ktorých sa Fotoklub Šaľa nachádza, boli v dezolátnom stave a po 
prenajatí týchto priestorov ich Fotoklub zrekonštruoval, nie sú tu sociálne zariadenia, ani 
tečúca voda. Dňa 28. 11. 2008 požiadali mesto o predĺženie predmetnej zmluvy na dobu 
neurčitú, ale do konca januára 2009 im nebolo písomne odpovedané a telefonickú 
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informáciu mu podala len p. Antalová, že sa majú dohodnúť na zápočte s mestom, alebo 
MsKS. Pre MsKS by bol podľa ich vyjadrenia tento zápočet nevýhodný. Uviedol, že 
neboli dodržané termíny, v ktorých mu mesto malo odpovedať na jeho žiadosť. Ďalej 
uviedol, že Fotoklub Šaľa reprezentuje mesto a napriek tomu mesto nevyhovelo ich 
žiadosti o prenájom priestorov schodiska, jednej klubovne a miestnosti pri premietárni, 
kde chceli založiť učebňu nielen pre fotografovanie, ale aj výtvarného umenia. Uviedol, 
že na rokovanie MsZ bola predložená žiadosť, kde to vyznelo, že Fotoklub žiada len 
o prenájom priestorov klubovne. Poukázal na postup MsÚ pri spracovávaní žiadosti, ktorá 
prejde cez niekoľkých pracovníkov MsÚ a na rokovanie MsZ sa dostane v inej podobe, 
ako bola podaná. 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že informácie, ktoré tu odzneli neboli celkom pravdivé, pretože s pani 

Iványiovou sa nedohodol, potom navštívil jeho a po konzultácii s Ing. Boženou Tóthovou 
sa zhodli na tom, že zmluva o spolupráci nie je štandardným postupom pri prenajímaní 
majetku mesta a návrh, ktorý je dnes predmetom rokovania, vyšiel od neho, aby sa 
podpísala nájomná zmluva, s tým, že MsZ má v kompetencii odpustiť celé nájomné aj 
s režijnými nákladmi, alebo nájomné znížiť na 1,- Sk/m², 

- myslí si, že obviňovania pána Kostova nie sú pravdivé a myslí si, že mesto pristupovalo 
viac než nadštandardne vo vzťahu k Fotoklubu, mesto podporuje jeho činnosť, 

- ďalej uviedol, že ak sa Fotoklub nedohodol s pani Iványiovou, mal aktívne túto situáciu 
riešiť, 

 
Rubin Kostov 
- uviedol, že potom, ako podali žiadosť o predĺženie zmluvy o spolupráci, nebola zo strany 

mesta žiadna odpoveď, zavolala im len p. Antalová, aby sa dohodli s MsKS a nebolo to 
o tom, že by aktívne nepristupovali k riešeniu tejto situácie, 

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, ako by nazval to, že mu volala pani Antalová a znovu uviedol, že problém je 

v tom, že ak by sa to urobilo zápočtom, ide to do nákladovej položky MsKS, ktorý má 
svoj rozpočet, teda zápočet by znamenal to, že sa platí nájomné a režijné náklady 
z položky MsKS, preto bolo odporučené, aby sa Fotoklub dohodol s pani Iványiovou 
a keďže k dohode nedošlo, bolo to treba ďalej riešiť, ale Fotoklub to neriešil, až keď 
poslali ďalší list a bolo im oznámené, že zmluva o spolupráci na prenájom priestorov nie 
je štandardné narábanie s majetkom mesta a mesto navrhlo nájomnú zmluvu so znížením 
nájomného a výsledok je ten istý, 

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že zmluva, ktorú predložil pán Kostov, znie ako zmluva o spolupráci a takáto 

zmluva nie je právne čistá, z dôvodu že sa nedá porovnať prenájom a činnosť, ktorú 
zrealizuje Fotoklub,  

- uviedla, že oficiálna žiadosť na prenájom prišla 26. 02. 2009 a riešila sa klasickým 
spôsobom, ako všetky ostatné žiadosti o poskytnutie individuálneho nájomného, 

- čo sa týka priestorov, o ktorých sa pán Kostov vyjadril, že im neboli dané, mesto podľa 
vyjadrenia správcu budovy potrebuje, čo sa týka suterénu nezbadala tu minimálnu 
stavebnú údržbu zo strany Fotoklubu, vybavením sú tri postele, 

- uviedla, že čo sa týka neziskových združení sú v meste len dve takéto združenia, 
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Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- opýtal sa, či správne pochopil, že ak mesto odpustí nájomné zostane tomuto združeniu 

platiť režijné náklady vo výške 7 300,- Sk/ročne, čo sa mu nezdá taká suma, ktorá by sa 
mala riešiť už polhodinu a navrhol, aby sa rokovalo o predloženom návrhu uznesenia.  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení: 
- doplniť uznesenie o bod C.  ukladá: 

predložiť zoznam nájomných zmlúv medzi mestom a neziskovými organizáciami,  
s popisom činnosti neziskových organizácií a s vyčíslením režijných nákladov, ktoré majú 
tieto neziskové organizácie voči mestu. 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009        Z. Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (suterén) a režijných nákladov 
v Spoločenskom dome v Šali-Veči, 

B. schvaľuje 
nájomcovi Fotoklub Šaľa nájomné za prenájom nebytových priestorov (suterén) 
v Spoločenskom dome v Šali-Veči, za symbolickú cenu t. j. 0,60 Eur/rok (18,- Sk/rok), 
a to od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 s tým, že režijné náklady si bude nájomca hradiť 
v plnej výške, 

C. ukladá 
predložiť zoznam nájomných zmlúv medzi mestom a neziskovými organizáciami,  
s popisom činnosti neziskových organizácií a s vyčíslením režijných nákladov, ktoré majú 
tieto neziskové organizácie voči mestu. 
T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2009         Z. Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. SCB s.r.o., Pázmaňa 49/3, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemku, na ktorom sa 

nachádza prečerpávacia stanica vody v lokalite Orechová II – materiál číslo D 4/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Martin Alföldi 
- upozornil poslancov, že mesto odpredajom tohto pozemku prerobí minimálne DPH. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

ponuku na odpredaj pozemku, na ktorom sa  nachádza prečerpávacia stanica splaškových 
vôd v lokalite Orechová II, 

B. schvaľuje 
kúpu pozemku v  k.ú. Šaľa v lokalite Orechová II, časť parc. č. 614/259 evidovanej v KN 
C pre k.ú. Šaľa na LV 6045, ako novovytvorenú parc. č. 614/427, zastavaná plocha 
o výmere 124 m2 v zmysle GP č.97/2008 overeného Správou katastra Šaľa pod č. 543/08, 
za cenu 12,245 Eur/m2, t.j. spolu 1 518,38 Eur (45 742,72 Sk) od spoločnosti SCB s.r.o, 
P.Pázmaňa 49/3, Šaľa. 

 
Z dôvodu nízkeho počtu poslancov prítomných pri hlasovaní primátor mesta vyhlásil 5 
minútovú prestávku, po ktorej sa znovu pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia. 
 
Prezentácia: 16 
Za:    4 
Proti:    3 
Zdržal sa:   9 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, mestské zastupiteľstvo  
n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu 

ponuku na kúpu pozemku na ul. Záhradníckej“ – materiál číslo D 5/2/09 
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 podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na 
kúpu pozemku na Záhradníckej ulici v Šali, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

pozemku na Záhradníckej ulici v Šali podľa predloženého návrhu, 
2. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu, 
3. členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu, 

C. ukladá 
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

pozemku na Záhradníckej ulici v Šali, 
T: do 6. apríla 2009                                               Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. informovať MsZ o výsledku VOS. 
T: 4. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009                   Z: predseda komisie 
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Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Kiara, s.r.o., Čierna Voda č. 434, 925 06 – žiadosť o odkúpenie pozemkov na Nám. 

Sv. Juraja v Šali – materiál číslo D 6/2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že prostredníctvom tohto materiálu chce poukázať na jednu vec, ktorá je podľa 

jeho názoru veľmi nešťastne riešená v organizácii MsZ a to je skutočnosť, že sa 
k poslancom nedostane žiadosť občana, ktorý sa obráti na mesto, 

- uviedol, že podľa zákona, každý občan a každý kto sa zúčastní na samospráve obce má 
právo obracať sa so svojimi sťažnosťami a podnetmi na orgány obce, čo sú primátor 
a MsZ, preto sa opýtal, prečo sa na rokovanie MsZ dostane modifikovaný návrh, 

- uviedol, že tak to bolo aj v prípade žiadosti pána Gasparovicsa, pretože predložená 
dôvodová správa nekorešponduje úplne s pravdou, sú tu vynechané dôvody, pre ktoré 
žiada zníženie ceny,  

- požiadal, aby na rokovanie MsZ bola predkladá s materiálom aj pôvodná žiadosť, pretože 
každý občan má právo na to, aby sa prerokovala jeho žiadosť a nestalo by sa tak, že sa 
prerokuje vlastne úplne iná žiadosť s akou sa on obrátil na MsZ, ako sa to stalo aj v tomto 
prípade, 

- uviedol, že na základe predloženej žiadosti pán Gasparovics žiada odpustenie finančných 
prostriedkov za projektovú dokumentáciu na ul. Feketeházyho, ale v jeho pôvodnej 
žiadosti je uvedené, že by uvítal, ak by mesto k tomuto mohlo pristúpiť,  

- ďalej uviedol, že MsZ vlastne nerokuje o žiadosti Kiara, s.r.o., pretože predložené 
uznesenie nie je o tom, čoho sa táto spoločnosť dožadovala a on ako poslanec chce 
rozhodovať o predloženej žiadosti a nie o žiadosti, ktorá je modifikovaná, 

- predložil poslanecký návrh na zmenu uznesenia, ktoré vychádza z pôvodnej žiadosti 
Kiara, s.r.o., v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie a zámenu pozemkov na Nám. Sv. Juraja v Šali, 
B. schvaľuje 

1. zmluvný odplatný prevod pozemkov v k. ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 1992 
o výmere: 
a/ 1 594 m² v cene 48,60 EUR/m², t. j. v celkovej cene 77 468 EUR (2 333 813,-

Sk), 
b/ 573 m² v cene 24,30 EUR/m², t. j. v celkovej cene 13 923,90EUR (417 471,- 

Sk), 
- uviedol, že výmery sú rozdelené preto, lebo bolo žiadané o odkúpenie pozemku pod 

zastavanou plochou, s tým, že časť sa zamení a zvyšnú časť navrhuje mestu na odpredaj 
v cene 1 464,- Sk, druhú časť (podľa nákresu ide o spevnené plochy a  verejné 
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priestranstvo) navrhuje pán Gasparovics odkúpiť za polovičnú cenu, ako je cena pod 
zastavanou plochou, celkovo ide teda o odplatný prevod pozemkov v k.ú. Šaľa o celkovej 
výmere 2 167 m², v celkovej cene 91 391,9 EUR zníženú o sumu splateného nájomného 
o uvedené pozemky za rok 2008 , 

- vysvetlil, že žiadateľ sa dožaduje zníženého nájomného z dôvodu, že platí nájomné 
niekoľko rokov a nadobudol pocit, že nie iba z jeho viny za tú dobu nemohol túto stavbu 
realizovať,  

- druhý bod uznesenia navrhol v tom znení, ako bolo predložené v uznesení, teda: 
2. zámenu pozemkov, časť par. č. 1992 o výmere 126 m2 vo vlastníctve mesta za 

pozemok, časť parc. č. 1983/3 o výmere 126 m2 vo vlastníctve spoločnosti Kiara, 
s.r.o.(výmeru upresní GP).   

- uviedol, že špecificky v tomto prípade ho mrzí, že sa predkladá už niekoľkokrát návrh na 
to, čoho sa pán Gasparovics dožaduje a prečo uznesenie nie je sformulované podľa toho, 
čoho sa žiadateľ dožaduje a nie je ponechané na MsZ ako rozhodne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ani to, čo povedal Mgr. Belický nie je celkom tak, ako je to uvedené v žiadosti 

a uviedol, že nevie, akou vinou mesta nemohol pán Gasparovics realizovať svoj projekt, 
keď v prvom rade si dal spraviť projektovú dokumentáciu, ktorá bola v rozpore s ÚP 
CMZ a mesto tento problém vyriešilo tým, že zmenilo ÚP CMZ a túto zmenu aj zaplatilo, 
čo stálo cca 250 000,- Sk, 

- opýtal sa, aká bola vina mesta v prípade žaloby COOP Jednota a tvrdí, že v tomto prípade 
mesto nemalo žiadnu vinu, 

- následne prečítal originál žiadosti predložený spoločnosťou Kiara, s.r.o., Čierna Voda 434 
(žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice), 

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, čo nie je pravda z toho, čo povedal, oproti tomu, čo je uvedené v liste, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sumy nie sú v liste vôbec uvedené, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si zistil aktuálne ceny v čase odpredaja a tie premietol do svojho návrhu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že táto žiadosť vyplynula z jeho rokovania s pánom Gasparovicsom, ktoré 

inicioval a dal návrh, že pán Gasparovics môže tento pozemok odkúpiť, aby nemusel 
platiť nájom, 

- ďalej uviedol, že návrh pána Gasparovicsa vybudovať časť ul. Feketeházyho, za ktorú 
zaplatil 250 000,- Sk, bude podmienka stavebného povolenia túto komunikáciu 
vybudovať, pretože bez vybudovania tejto komunikácie mu stavebné povolenie nebude 
vydané, pretože musí zabezpečiť prístup pre susedov,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že z tohto dôvodu ignoroval vo svojom návrhu túto sumu, pretože si myslí, že 

predmetná projektová dokumentácia nemá byť predmetnom zápočtu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na záver, aj keď nemá právo dávať návrhy, verejne odporúča predkladateľovi, 
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aby tento materiál stiahol z rokovania MsZ na dopracovanie, s tým, že bude predložená aj 
kompletná žiadosť spoločnosti Kiara, s.r.o., s ktorou bude aj naďalej rokované,  

 
Ing. Ladislav Gáll, ako predkladateľ materiálu stiahol materiál z rokovania MsZ. 
  
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 

22, Šaľa, od 01. 09. 2009 – materiál číslo H 1/2/09 
Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
PaedDr. Michal Vrbovský, predkladateľ materiálu navrhol doplniť uznesenie o bod: 
C. ukladá 

predložiť Ministerstvu školstva SR žiadosť o vyradenie Základnej školy Jozefa Murgaša, 
Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí a Materskej školy, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí zo siete 
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva k 31. augustu 2009 a žiadosť o zaradenie 
Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí do 
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR od 1. septembra 2009. 
T: do 30. 04. 2009            Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, 
Šaľa, od 1. septembra 2009, 

B. schvaľuje  
1. zrušenie Základnej školy Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí po vyradení 

zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2009,  
2. zrušenie Materskej školy Horná ul. 22, Šaľa a jej súčasti po vyradení zo siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva SR k 31. augustu 2009, 
3. zriadenie Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej 

súčastí po zaradení do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR, od  
1. septembra 2009 podľa predloženého návrhu, 

C. ukladá 
predložiť Ministerstvu školstva SR žiadosť o vyradenie Základnej školy Jozefa Murgaša, 
Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí a Materskej školy, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí zo siete 
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva k 31. augustu 2009 a žiadosť o zaradenie 
Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa a jej súčastí do 
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siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR od 1. septembra 2009. 
T: do 30. 04. 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. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, aké pravidlá má mesto pri určovaní sankcií, pretože firma, ktorá mala stavebné 

povolenie, dokončila stavbu a na stavbe nechala po sebe neporiadok, občanom to prekáža 
a táto firma na výzvu na odstránenie odpadu nereaguje, akým spôsobom stavebný úrad 
prinúti predmetnú firmu, aby tento odpad odstránila, 

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne, 
 
Ing. František Botka 
- interpeloval prednostu MsÚ a požiadal ho o vyjadrenie sa k materiálu z rokovania MsZ  

4. júla 2007, kedy bolo schválené zrušenie márnice na mestskom cintoríne v Šali 
a následne na rokovaní MsZ v septembri 2007 bol predložený zámer, koľko by stálo 
zrušenie márnice, likvidácia budovy a vytvorenie nových hrobových miest a bolo 
uvedené, že by to bolo cca 20 mil. Sk a jedným z bodov uznesenia bolo zaradiť túto 
investíciu do rozpočtu na rok 2008, nepredpokladá, že mesto bude mať finančné 
prostriedky na realizáciu tohto zámeru, 

- uviedol, že mu bola doručená žiadosť od pána Nagya, kamenára, ktorý má celkom 
rozumné nápady na využitie tejto budovy a dnes obdržal aj žiadosť pána Andreja Csillaga, 
ktorí by túto budovu odkúpili a zriadili by si v týchto priestoroch kamenársko-sochársku 
dielňu, 

- požiadal o predloženie návrhu na zrušenie už spomínaného uznesenia a otvoriť znova túto 
tému na nasledujúce rokovanie MsZ, pretože v tom vidí vhodné využitie tohto objektu 
a tiež by týmto predajom mesto získalo finančné prostriedky, 

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
Ing. Jozef Husárik 
- podal interpeláciu ohľadne vandalizmu na mestskom cintoríne v Šali, kde bolo 

poškodených už 14 náhrobných kameňov, upozornil na to, že hoci sa brány cintorína 
zatvárajú, za budovou starej márnice je vybúraný plot, čo umožňuje vstup do cintorína 
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a opýtal sa, ako mesto mieni túto situáciu riešiť, 
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že na začiatku rokovania MsZ, kedy nebol Ing. Husárik prítomný, sa táto 

záležitosť už riešila a bolo uvedené, že najbližšie dva týždne je posilnená hliadka mestskej 
polície na cintoríne a v okolí cintorína. 

 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- upozornil na dva veľké výtlky na ulici Štúrovej. 
 
 

ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Jozef Grell 
 
Gabriela Talajková 
 
 
 
Návrhová komisia: 
predseda: Ing. László Gyurovszky 
 
členovia:  Ing. Miroslav Polónyi 
                  
                RSDr. Peter Gomboš 
 

 
 
 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 8. apríla 2009   


