
ZÁPISNICA 
zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

22. októbra 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  
6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 13, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Tibor Dubis, Ing. Michal Lužica, Ing. Štefan Bartošovič 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Helena Psotová, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Marián Kántor, 
Ing. Mikula 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Do písmena A. Informačné materiály a správy doplniť body číslo: 
7. Ústna informácia o stave nemocnice v Šali – bod A 7/6/09  
8. Ústna informácia o pozemku na ul. Kráľovskej – bod A 8/6/09  
 
Do písmena C. Hospodárenie mesta doplniť bod číslo: 
7. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 – materiál číslo C 7/6/09 
 
Primátor mesta stiahol z rokovania 6. MsZ na žiadosť predkladateľa materiál č. B 3/6/09 - 
Návrh VZN mesta Šaľa č. …/2009 o pomoci neziskovým organizáciám. 
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu číslo A 7/6/09 – Ústna informácia o stave nemocnice v Šali, 
do písmena A. Informačné materiály a správy 
Z dôvodu nedostatočnej prítomnosti poslancov na rokovaní MsZ bolo hlasovanie zopakované. 
Výsledok druhého hlasovania o doplnení bodu A 7/6/09: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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Bod číslo A 7/6/09 – Ústna informácia o stave nemocnice v Šali, bol zaradený do programu 
rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu číslo A 8/6/09 – Ústna informácia o pozemku na ul. 
Kráľovskej, do písmena A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod číslo A 8/6/09 – Ústna informácia o stave nemocnice v Šali, bol zaradený do programu 
rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo C 7/6/09 – Návrh na doplnenie plánu verejného 
obstarávania na rok 2009, do písmena C. Hospodárenie mesta 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo C 7/6/09 – Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009, 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 1/6/09 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/6/09 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Petícia občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. 

Partizánskej - materiál číslo A 3/6/09 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – september 2009, porovnanie 
terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 4/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Správa o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali - 
materiál číslo A 5/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová ul. 1948 - materiál číslo A 6/6/09 
predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa  

7. Ústna informácia o stave nemocnice v Šali - bod A 7/6/09 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

8. Ústna informácia o pozemku na ul. Kráľovskej - bod A 8/6/09 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
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B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou - materiál číslo B 1/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ a Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa  

2. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení 
Dodatku č. 1 - materiál číslo B 2/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Mestská knižnica Jána Johanidesa“ ku dňu       

01. 11. 2009 - materiál číslo C 1/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh na úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa - materiál číslo  
C 2/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

3. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 2009 - 
materiál číslo C 3/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo C 4/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 
ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice  
J. Johanidesa v Šali.“ - materiál číslo C 5/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 
Operačného programu životné prostredie (Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA  - 
I. a III. skupina aktivít) za účelom realizácie projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality 
ovzdušia v Šali“ - materiál číslo C 6/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

7. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 – materiál číslo C 7/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

D. Majetkové záležitosti  
1. Peter Tóth, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo  

D 1/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Budovateľskej ul. - 
materiál číslo D 2/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66, Šaľa – žiadosť o prenájom 
pozemku - materiál číslo D 3/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň - materiál číslo 
D 4/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Ing. Marcel Körösi, ul. SNP 72/12, Nová Dubnica – žiadosť o odkúpenie pozemku do 
majetku mesta - materiál číslo D 5/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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E. Personálne záležitosti 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 
1. Návrh Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.) 

zo dňa 09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov - materiál číslo F 1/6/09  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh „Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej 
autobusovej doprave na území mesta Šaľa na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 
2010“ uzatvorenej podľa ustanovenia § 15 a § 30 písm. d) zákona NR SR č.168/1996 Z. z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení § 261 a § 269 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - materiál číslo F 2/6/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov 

vo volebnom období 2010 – 2014 - materiál číslo H 1/6/09 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  

2. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 2/6/09 
predkladá Ing. Psotová, člen komisie pre udeľovanie ocenení mesta  

3. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na „Čistenie miestnych komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa, strojné a ručné, celoročné“ - materiál 
číslo H 3/6/09    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda:  Ing. Peter Hollý 
členovia:   Ladislav Košičár, RSDr. Peter Gomboš 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  11 
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 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora  
prednosta MsÚ 



 5

Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Svetozár Hikkel. 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Ing. Ľubomíra Stredanského a MUDr. Jozefa Grella, 
overovateľov zápisnice z 5. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 10. septembra 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 6. 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 1/6/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. František Botka 
- opýtal sa Ing. Mečiara, v čom bol problém, že uznesenie, ktoré bolo prijaté dňa  

12. 02. 2009 nebolo splnené na 5. riadnom zasadnutí MsZ v roku 2009 a je navrhnuté, aby 
bolo plnenie preložené až na 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010, 

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- na otázku Ing. Botku uviedol, že ide o VZN o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev, kde je problém v tom, že nie je jasné, či treba túto záležitosť riešiť cez 
územný plán alebo nie a táto nejasnosť je medzi predkladateľom a referátom pre 
rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, 

- ďalej uviedol, že v správe sa spomínal areál na Dolnej ulici, kde bolo dané, že treba so 
spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. rokovať a je tu uvedené, že cena celého areálu podľa 
znaleckého posudku, ktorý dalo vyhotoviť mesto, je cca 30 mil. Sk, spoločnosť SITA 
Slovensko, a.s. si spravila svoj vlastný odhad a ich cena je podstatne nižšia, je to okolo 
12,7 mil. Sk, čo je cena, ktorá nie je celkom akceptovateľná a mesto by sa prijatím tejto 
ceny dostalo do rozporu so zákonom o štátnej pomoci, ktorý hovorí o tom, že v prípade 
priameho predaja majetku nejakému podnikateľskému subjektu sa nesmie cena oproti 
cene vyčíslenej v znaleckom posudku znížiť o viac ako 200 000 EUR, čo v tomto prípade 
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hrozí, 
- podal poslanecký návrh - preveriť u spoločnosti SITA Slovensko, a.s. akceptovateľnosť 

ceny, ktorá bude spĺňať podmienku vyplývajúcu zo zákona o štátnej pomoci, t. j. približne 
600 tis. EUR a záver predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ, v prípade neakceptovania 
ceny spoločnosťou SITA Slovensko, a. s. predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ 
podmienky vyhlásenia VOS za účelom odpredaja areálu na Dolnej ulici. 
T: 7. riadne zasadnutie MsZ                Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že zákon hovorí o cene zo znaleckého posudku, ale nehovorí o tom, akou 

metódou mala byť táto cena stanovená, čo sa stalo aj v prípade COV, a to, že bola 
stanovená všeobecná hodnota budovy, ale po rozhovore so znalcom, s ktorým sa v tejto 
veci stretol vie, že hodnotu možno stanoviť aj metódou prínosovou, kde čísla môžu byť 
iné, 

- uviedol, že ak v prípade prefinancovania budú žiadať budúci záujemcovia o prefinanco-
vanie cez banku, banka bude jednoznačne trvať na výnosovej metóde, ktorá stanovuje 
nižšiu cenu, ako je všeobecná hodnota týchto objektov, preto si myslí, že by bolo dobré 
zamyslieť sa nad tým, ako zhotovovať znalecké posudky,  

- opýtal sa, čo je vlastne zmyslom znaleckého posudku, či oceniť nereálne, kedy na základe 
ceny je prefinancovanie nemožné, alebo zadať žiadosť o vypracovanie znaleckého 
posudku na základe výnosovej metódy stanovenia ceny, čím by aj vzniknutý rozdiel ceny 
nemusel byť v kolízii so zákonom o predaji majetku mesta, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mestský úrad konal na základe ukladacej časti uznesenia, kde MsZ uložilo 

mestskému úradu dať spracovať posudok všeobecnej hodnoty majetku, a ak je tu takýto 
názor, treba ho zakotviť v uznesení a mestský úrad bude obstarávať znalecký posudok 
v zmysle výnosovej metódy. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
doplniť do uznesenia bod C. ukladá 
- preveriť u spoločnosti SITA Slovensko, a.s. akceptovateľnosť ceny, ktorá bude spĺňať 

podmienku vyplývajúcu zo zákona o štátnej pomoci, t. j. približne 600 tis. EUR a záver 
predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ. V prípade neakceptovania ceny spoločnosťou SITA 
Slovensko, a. s. predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ podmienky vyhlásenia VOS za 
účelom odpredaja areálu na Dolnej ulici. 
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
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, 
 



 7

C. ukladá 
preveriť u spoločnosti SITA Slovensko, a.s. akceptovateľnosť ceny, ktorá bude spĺňať 
podmienku vyplývajúcu zo zákona o štátnej pomoci, t. j. približne 600 tis. EUR a záver 
predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ. V prípade neakceptovania ceny spoločnosťou SITA 
Slovensko, a. s. predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ podmienky vyhlásenia VOS za 
účelom odpredaja areálu na Dolnej ulici. 
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/6/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, kontrola príjmov 
a čerpanie výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v CVČ Tip Top Šaľa, 

B. berie na vedomie  
výsledky z vykonaných kontrol. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Petícia občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. 

Partizánskej - materiál číslo A 3/6/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Ladislav Gáll uviedol, že mesto vysporiadalo túto nehnuteľnosť, ktorá bola v správe 
spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. tak, že sa tento majetok vyňal a zaradil do majetku mesta. 
Následne sa pripravil projekt v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 
adaptáciu tejto budovy na útulok a výdajňu stravy pre bezdomovcov. Projekt prešiel 
stavebným konaním, je vydané právoplatné stavebné povolenie s tým, že v priebehu októbra 
alebo novembra by mali byť vypísané výzvy v rámci regionálneho operačného programu na 
nové zariadenia azylového charakteru, krízových centier a aj takýchto útulkov. Vzhľadom 
k predmetnej petícii a stanovisku VMČ mesto navrhuje taký postup, aby tento projekt bol 
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upravený tak, aby sa v budúcnosti v tomto zariadení mohli ubytovávať obyvatelia, ktorí prešli 
určitým krízovým stavom, napr. matky s deťmi a pre ubytovanie bezdomovcov bude hľadaná 
iná lokalita. Predbežne bola určená lokalita za železničnou traťou, smerom na Vlčany, kde 
vlastní mesto pozemky a kontajnerovým spôsobom by sa tu pripravilo ubytovanie pre 
bezdomovcov. Ďalej uviedol, že pre dočasné riešenie tejto zimy mesto navrhuje, aby boli 
bezdomovci pod prísnym dozorom ubytovaní v objekte na Partizánskej ulici.   
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že bezdomovci v meste robia problémy už dlhodobo, ale poslanci sú povinní sa 

starať aj o týchto občanov, ale aj o občanov, ktorí poslali petíciu, teda hľadať riešenie, 
ktoré by bolo v záujme všetkých občanov, 

- myslí si, že treba hľadať riešenie aj pre osamelé matky a iné sociálne prípady a nakoľko 
bezdomovci sa už v súčasnosti pri predmetnom objekte zdržiavajú a robia problémy, treba 
brať do úvahy aj požiadavky obyvateľov na Partizánskej ulici, 

- ďalej uviedol, že zároveň verí, že títo obyvatelia budú mať pochopenie pre navrhnuté 
dočasné riešenie ubytovania bezdomovcov v zimnom období v tomto objekte a zároveň 
prisľúbil, že sa bude hľadať také riešenie vzniknutej situácie, ktoré bude vyhovovať 
všetkým občanom, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- podporuje obyvateľov, ktorí podpísali petíciu a myslí si, že umiestnenie bezdomovcov 

v strede mesta, v tak husto obývanej lokalite nie je správne a treba to riešiť ináč, 
- opýtal sa, prečo mesto nerokuje s roľníckym družstvom, ktoré má voľné priestory pri 

Hetméni, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že nie je spokojný s tým, že v bode informácie sa má prijať uznesenie v tak 

závažnej veci a prekvapuje ho aj to, že pán prednosta uviedol, že toto riešenie je 
vypracované v súlade s postupom mestského zastupiteľstva, pretože nemá pocit, že by sa 
konkrétne o tom niekedy rokovalo, 

- uviedol, že nie je zástancom petícií, nestotožňuje sa s niektorými argumentami a myslí si, 
že ak je odpor obyvateľov taký veľký, ako je, netreba v tomto prípade hlavou rozbiť múr 
a zriadiť útulok aj tak, 

- uviedol, že ak sa tento útulok zriadi dočasne, je potrebné určiť konkrétny termín dokedy, 
s tým, že vtedy sa to jednoducho ukončí, pretože ak tento termín nebude stanovený, môže 
sa stať, že tu útulok zostane natrvalo, 

- uviedol, že mu vadí forma, akou sa tento materiál predkladá a navrhol, aby bol k tejto 
problematike vyčlenený samostatný bod, 

- podal poslanecký návrh, aby z uznesenia bol vynechaný bod C. ukladá, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nie je pravda, že sa tento problém na rokovaní MsZ nikdy neriešil, pretože 

práve mestské zastupiteľstvo rozhodlo uznesením o odňatí budovy spoločnosti MeT Šaľa, 
spol. s r.o., a k tejto problematike boli minimálne dve rokovania, 

- uviedol, že je potešený reakciou Mgr. Belického na petíciu, pretože keď sa v minulosti 
jednalo o „mexikoplaci“, kde bola tiež predložená petícia obyvateľov s oveľa väčším 
počtom hlasov, v tej dobe ju Mgr. Belický ako prednosta MsÚ nepovažoval za dôležitú,  

- uviedol, že je za to, aby sa MsZ zaoberalo petíciami a snažilo sa im vyhovieť, 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že odmieta takúto diskusiu a neargumentuje vecami z minulosti, 
 
Martin Alföldi 
- myslí si, že je jedno, v ktorom bode je materiál zaradený a uznesenie prijaté v materiáli 

v ktoromkoľvek bode je korektné, 
 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s tým, aby útulok bol zriadený len dočasne, v bode C. 1 je jednoznačne 

určené na aký čas bude útulok zriadený a nevie, ako konkrétnejšie by sa to dalo ešte 
povedať, 

 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- uviedol, že v plnej miere súhlasí s názorom Mgr. Belického a na objasnenie uviedol, že 

zámer pri mexikoplaci bol v súlade s územným plánom a občania podali petíciu neskoro, 
 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- uviedla, že VMČ č.1 rokoval niekoľkokrát o tejto téme, stanovisko VMČ je dané a súhlasí 

s vyjadrením RSDr. Gomboša, že ide o akútny problém, ktorý treba riešiť, 
- uviedla, že by bola rada, keby sa uznesenie schválilo v takom znení, ako je predložené, 

aby sa riešenie tohto problému konečne posunulo dopredu a navrhla doplniť do uznesenia 
bod C 7. - vypracovať komplexnú analýzu stavu a prípadne budúcich požiadaviek na 
riešenie situácie sociálne odkázaných obyvateľov mesta s tým, že jej predstava je taká, že 
by bol predložený materiál, kde by bolo spracované koľko je v meste ľudí bez domova, 
koľko osamelých matiek, teda všeobecne, aký je stav občanov odkázaných na akútnu 
pomoc, aby bolo možné perspektívnejšie uvažovať o tom, s akou kapacitou by bolo 
možné túto situáciu riešiť,  

- uviedla, že tento materiál žiada predložiť na 1. riadne rokovanie MsZ v roku 2010, aby 
bola táto situácia do budúcej zimy vyriešená a aby sa mestské zastupiteľstvo už nemuselo 
touto problematikou zaoberať, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- požiadal pani Veresovú, aby zvážila možnosť predloženia svojho poslaneckého návrhu pri 

predkladaní materiálu číslo A 6/6/09 Návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová 
ul. 1948, ktorý bude predkladať Dr. Ľubor Gáll, 

  
Milena Veresová 
- uviedla, že netrvá na predložení svojho poslaneckého návrhu v tomto bode a predloží ho 

pri prerokovaní materiálu číslo A 6/6/09, 
 
Eva Čabová – petičný výbor 
- uviedla, že petíciu podpísali občania bytového domu na Partizánskej ulici hlavne 

z dôvodu, aby boli vypočutí, ďalej uviedla, že dotknutí obyvatelia neboli pozvaní 
k stavebnému konaniu, aj keď si myslia, že mali byť účastníkmi tohto konania, keďže sa 
ich to bezprostredne týka, 

- uviedla, že bola upozornená, že obyvatelia by sa mali zmierniť so skutočnosťou, že na ich 
ulici bude zriadený útulok pre bezdomovcov, a že spisovanie petície je zbytočné, pretože 
v okolí budúceho útulku nebývajú zrejme ľudia, ktorí o jeho zriadení rozhodujú, 
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- uviedla, že už aj teraz bývajú v ich dome problematickí občania a narkomani, ktorí 
ostatným obyvateľom znepríjemňujú život a preto si nevedia predstaviť, že by tam mal 
byť zriadený ešte aj útulok pre bezdomovcov, 

- tiež upozornila na zlú polohu tohto objektu, ktorý je orientovaný priamo do cesty a tým sa 
bezdomovcom okoloidúci ľudia nevedia vyhnúť, a taktiež upozornila na veľmi zlý stav 
ulice Partizánskej, a na to, že sa mesto nestará o upratovanie a obyvatelia si musia 
upratovať sami, 

- upozornila tiež na mäsovýrobu na ul. Štúrovej, ktorá hlukom a zápachom znepríjemňuje 
život obyvateľom na Partizánskej ulici, 

- myslí si, že ak sa už raz útulok na tomto mieste zriadi a mesto tu zainvestuje finančné 
prostriedky, je veľký predpoklad, že tu už zostane natrvalo, 

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že by chcela reagovať sama za seba a myslí si, že nikdy nikoho neignorovala, 

poukázala na to, že VMČ č. 1 zvolal stretnutie s občanmi, ktorí boli účastníkmi 
stavebného konania a občania sú vždy na rokovaniach VMČ vítaní, ďalej uviedla, že je 
rada, že sa konečne podarilo zrealizovať oplotenie detského ihriska na Partizánskej ulici, 
kde sa takisto zhromažďovali bezdomovci, 

- uviedla, že ju mrzí, že na rokovaní MsZ nie je prítomný pán Csikós, ktorý by najlepšie 
vedel zodpovedať všetky otázky týkajúce sa predmetného útulku pre bezdomovcov 
a myslí si, že občania odsudzujú vopred niečo, čo nevedia, ako bude vlastne fungovať, 

- uviedla, že VMČ č. 1 sa nevyjadroval a ani nepovoľoval prevádzku mäsovýroby na 
Štúrovej ulici, preto sa k tejto problematike nevie vyjadriť,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že býva v susedstve mäsovýroby pána Vencela a situáciu dobre pozná, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že poslanci dotknutej mestskej časti, ako aj ostatní poslanci spravia všetko preto, 

aby sa dodržal termín na prechodné ubytovanie bezdomovcov, stanovený v uznesení, 
a garantuje, že od 1. apríla 2010 už bezdomovci v tomto útulku nebudú, 

- myslí si tiež, že je nutné riešiť situáciu bezdomovcov cez zimné mesiace, ale zároveň je 
snaha poslancov o to, aby boli spokojní všetci občania. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- podal poslanecký návrh, aby z uznesenia bol vynechaný bod C. ukladá v znení: 

C. ukladá 
1. Realizovať činnosť nízkoprahového bývania – nocľahárne pre ľudí bez domova na 

ul. Partizánska 1032 v presne vymedzenom časovom rozhraní, december 2009 – 
marec 2010 a v režime definovanom v dôvodovej správe. 

2. Po ukončení činnosti zariadenia (marec 2010) pristúpiť k využitiu priestorov 
budovy na ul. Partizánska 1032 na účely centra pre osamelých rodičov s deťmi, 
prípadne na iné alternácie v oblasti poskytovania sociálne zameraných služieb pre 
občanov mesta.  

3. S dostatočným časovým predstihom riešiť problematiku nízkoprahového bývania 
– nocľahárne pre ľudí bez domova s termínom začiatku poskytovania služieb – 
december 2010,   

4. Vytipovať lokalitu, prípadne iné vhodné priestory na alokáciu sociálneho 
zariadenia – nocľahárne pre uvedený okruh ľudí, resp. iné ohrozené skupiny.  
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5. Z perspektívnych dôvodov stabilizovať alokáciu zariadenia v jednej, konkrétne 
vybranej lokalite. 

6. V kontexte s tým z dlhodobejšieho hľadiska v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb:  
- vytvoriť priestor na systematickejšiu, profesionálnejšiu činnosť spätú s proce-

som resocializácie a  reintegrácie (sociálne poradenstvo, prevencia, 
permanentná práca terénneho sociálneho pracovníka a pod.) cieľových skupín 
(ľudia bez domova, ľudia po ocitnutí sa v náhlej, nepredvídateľnej situácii – 
núdzny stav) do spoločnosti,  

- zamedziť ďalšiemu prehlbovaniu sociálnej deprivácie v prípade dotknutej 
skupiny občanov,  

- zabrániť hrozbe ich úplnej spoločenskej segregácie.  
T: 31. 03. 2010                                                Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 18 
Za:  11  
Proti:    1 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

petíciu občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. 
Partizánskej, 

B. berie na vedomie 
petíciu občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. 
Partizánskej. 
 

Prezentácia: 18 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – september 2009, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 4/6/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, prečo sa iba v jednom prípade použila elektronická aukcia a či sa takto málo 

bude využívať aj v budúcnosti, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v prípade projektov je mesto v  časovej tiesni, vzhľadom na termíny, ktoré boli 
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vypísané zo strany riadiacich orgánov,  
- ďalej uviedol, že čo sa týka stavebných prác, bola jedna zlá skúsenosť s elektronickým 

obstarávaním, ale to neznamená, že sa nebude pokračovať v obstarávaní elektronickou 
aukciou a najbližšie obstarávanie bude súťaž na zakúpenie výpočtovej techniky a bude 
formou elektronickej aukcie, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že ani v prípade súťaže na kúpu osobných automobilov nebola použitá 

elektronická aukcia, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v tomto prípade bola plánovaná elektronická aukcia, ale nebola využitá 

z dôvodu, že sa prihlásil len jeden účastník, 
 
Ing. Ladislav Gáll  
- uviedol, že sa bude pokračovať v elektronických aukciách, ale pri europrojektoch je to 

veľmi hektické, pretože sa stáva, že sa vypíše výzva s úplne inými podmienkami ako 
v programovom manuáli, teda aby sa stíhali termíny volí sa forma obstarávania, ktorá 
nepokračuje elektronicky, 

 
Ing. László Gyurovszky – poslanecký návrh 
- písomne zdôvodňovať a predkladať mestskému zastupiteľstvu v rámci tohto materiálu 

zdôvodnenie nepoužitia formy elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní. 
T: trvale              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Laszlóa Gyurovszkého v znení: 
- písomne zdôvodňovať a predkladať mestskému zastupiteľstvu v rámci tohto materiálu 

zdôvodnenie nepoužitia formy elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní. 
T: trvale              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – 
september 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu, 

B. berie na vedomie 
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – 
september 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu, 

C. ukladá 
písomne zdôvodňovať a predkladať mestskému zastupiteľstvu v rámci tohto materiálu 
zdôvodnenie nepoužitia formy elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní. 
T: trvale         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
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Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Správa o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom  

v Šali - materiál číslo A 5/6/09 
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  

správu o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali, 
B. berie na vedomie 

správu o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová ul. 1948 - materiál číslo A 6/6/09 
Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh - v spolupráci so sociálnou komisiou, OSS a neziskovými 

organizáciami pôsobiacimi na území mesta, ktoré sa danej problematike venujú, 
vypracovať analýzu služieb v sociálnej oblasti a na základe aktuálnych potrieb 
a predpokladov vypracovať plán poskytovania služieb a využitia zariadenia na obdobie 
rokov 2010 až 2014, 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2010                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

- na vysvetlenie uviedla, že neziskovou organizáciou myslí predovšetkým organizáciu, 
ktorú zastupuje p. Csikós, ale aj tých, ktorí vykonávajú terénnu prácu medzi narkomanmi 
a ďalej uviedla, že nakoľko ide o dosť obšírny materiál pochopí ak nebude predložený na 
1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010, ale až na  2. riadne zasadnutie MsZ, 

 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že sa plne stotožňuje s predloženým poslaneckým návrhom, ale požiadal, či by 

mohol byť trochu skorigovaný, pretože zo zákona o sociálnej pomoci vyplýva mestu 
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povinnosť prijať plán komunitného rozvoja sociálnych služieb, nie je stanovený termín, je 
to úplne nová vec, pretože doteraz sa riadilo plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 

- uviedol, že od 01. 01. 2009 je účinný nový zákon, a v ňom je uvedená táto povinnosť pre 
všetky obce a mestá, nie je stanovený termín, dokedy to treba vypracovať, nakoľko ide 
o rozsiahly materiál, predpokladá sa, okrem účasti odborníkov aj účasť širokej verejnosti, 
verejná diskusia a účasť neziskových organizácií na jeho spracovaní, 

- uviedol, že komunitný plán by mal byť v súlade s národným plánom rozvoja sociálnych 
služieb, ktorý je už spracovaný, 

 
Milena Veresová 
- uviedla, že súhlasí s tým, čo povedal Dr. Gáll, ale materiál, o ktorom hovorila, nemusí byť 

až natoľko obšírny ako prezentoval Dr. Gáll a skôr si predstavuje vypracovanie materiálu, 
ktorý bude neskôr zapracovaný do komunitného plánu a preto trvá na termíne, ktorý bol 
stanovený, 

 
Ing. Jozef Mečiar  
- opýtal sa, či by sa tento materiál dal poňať ako východiská pre budúci plán komunitného 

rozvoja, 
 
Milena Veresová 
- súhlasila s návrhom Ing. Mečiara, 
 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že vypracovaním tohto materiálu by sa mal získať prehľad o ľuďoch v akútnej 

núdzi, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- navrhol upraviť znenie poslaneckého návrhu Mileny Veresovej a to vypracovať 

východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb zameraného 
na ľudí v akútnej núdzi, 

 
Milena Veresová 
- súhlasila s návrhom Ing. Mečiara, 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že súhlasí s riešením, ktoré je navrhnuté v predloženom materiáli a podporuje ho, 

a opýtala sa, kde sa nachádzajú vyčlenené štyri byty, 
 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že ide o byty na prízemí, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že plne súhlasí s predloženým materiálom, ďalej uviedol, že nakoľko sa kritériá 

posúdenia zdravotného stavu sprísnili, je možné, že nebude dostatok tých občanov, ktorí 
budú vyhovovať podmienkam umiestnenia a môže sa stať, že nebudú všetky byty 
obsadené, ale zaujíma ho, ako by sa riešila opačná situácia, keby bolo viac žiadateľov, ako 
má mesto bytov s poskytovaním sociálnej starostlivosti, 

 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že aj v súčasnosti OSS eviduje väčší počet žiadostí, ako je možné prideliť bytov 
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a od 01. 01. 2009  je to o tom, že opatrovateľská služba má prioritu pred riešením bytovej 
otázky. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení:  
- vypracovať východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb 

zameraného na ľudí v akútnej núdzi, v spolupráci so sociálnou komisiou, OSS 
a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území mesta, ktoré sa danej problematike 
venujú.,  
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2010        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová ul. 1948, 
B. určuje 

1. bytový dom v k.ú. Šaľa v KN C na ul. Vavra Šrobára súp. č. 572 na parc. č. 797/2, 
vchody č. 9 a 11 ako dom s opatrovateľskou službou podľa zákona č. 189/1992 Zb. 
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 
v znení neskorších predpisov, 

2. v bytovom dome v k.ú. Šaľa v KN C na ul. Narcisovej súp. č. 1948 na parc. č. 3080/40 
až 42 
a) vchody č. 17 a 21 na odpredaj jednotlivým nájomníkom podľa zákona č. 182/1995 

Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
b) vchod č. 19 nasledovne: 

- 28 bytov – ako byty s opatrovateľskou službou podľa zákona č. 189/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

- 4 byty (byt č. 33 až 36) – ako bytová náhrada, ponechať v majetku mesta, 
s vylúčením možnosti ich následného zmluvného odplatného prevodu 

c) nebytové priestory v suteréne bytového domu pod vchodmi č. 17, 19, 21 o rozlohe 
360,53 m2, slúžiace ako denné centrum a technické zázemie domu 
s opatrovateľskou službou (klub dôchodcov) ponechať v majetku mesta, 
s vylúčením možnosti ich následného zmluvného odplatného prevodu  

C. ukladá 
1. vykonať zápis do KN C pre k.ú. Šaľa na LV č. 1 podľa ustanovení bodov B1 a B2 

tohto uznesenia. 
T: do 31. 12. 2009           Z: Ing. Ladislav Gáll,  prednosta MsÚ 

2. vypracovať východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych 
služieb zameraného na ľudí v akútnej núdzi, v spolupráci so sociálnou komisiou, OSS 
a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území mesta, ktoré sa danej 
problematike venujú. 
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2010        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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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. 
 
 
7. Ústna informácia o stave nemocnice v Šali - bod A 7/6/09 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že požiadavka na zaradenie tohto bodu bola tlmočená 
prostredníctvom Mgr. Privalinca, povereného zastupovaním riaditeľa Úradu NSK. Ďalej 
uviedol, že nemocnica bola v roku 2005 na základe rozhodnutia vtedajších poslancov zverená 
do 15-ročného nájmu spoločnosti FORLIFE, n. o. a každý vie, čo sa s ňou udialo. Na Úrad 
NSK bola doručená žiadosť Zdravotníckej univerzity Sv. Alžbety v Bratislave o dlhodobý 
prenájom nemocnice v Šali. Primátor požiadal Ing. Františka Botku, predsedu dozornej rady 
spoločnosti FORLIFE, n. o., aby informoval  mestské zastupiteľstvo o stave nemocnice. Ďalej 
uviedol, že bol požiadaný Mgr. Privalincom o stanovisko za mesto Šaľa, preto bola táto 
informácia zaradená do programu. 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že nakoľko sa až na rokovaní MsZ dozvedel, že by sa mal k nemocnici vyjadriť,  

nemá nachystané všetky potrebné materiály k danej veci a bude prekvapený ak k tejto 
informácii MsZ zaujme nejaké rozhodnutie, 

- myslí si, že žiadosť mala byť predložená vopred, malo sa o nej najprv rokovať a tiež, že 
na rokovanie MsZ mal byť prizvaný pán profesor Galbavý, ktorý je prorektorom 
predmetnej univerzity a je poverený touto záležitosťou, 

- uviedol, že oboznámi prítomných so skutkovým stavom, ale keby bol vopred o predložení 
tejto informácie vedel, bola by jeho informácia komplexnejšia, 

- ďalej uviedol, že žiadosť zo strany Vysokej školy zdravotníctva a sociálnych vecí Sv. 
Alžbety na dlhodobý prenájom bola poslaná 25. 08. 2009 predsedovi NSK a poslancom 
NSK, prvýkrát sa touto žiadosťou zaoberala komisia zdravotníctva VÚC dňa 02. 09. 2009 
a jednohlasne bol odsúhlasený prenájom pre túto organizáciu, spolu so žiadosťou vysokej 
školy bolo doručené aj súhlasné stanovisko spoločnosti FORLIFE, n. o. a správnej rady, 
ktorá zasadala 16. 09. 2009 a dozornej rady zo dňa 23. 09. 2009,  

- ďalej uviedol, že nakoľko zasadnutie zdravotnej komisie bolo 02. 09. 2009, následne na to 
rokovanie zastupiteľstva bolo 07. 09. 2009, nebolo možné tento materiál zaradiť na 
rokovanie zastupiteľstva, preto prerokovanie materiálu bolo posunuté na rokovanie rady 
NSK, ktoré sa uskutočnilo 12. 10. 2009, kde bol tento návrh jednohlasne odsúhlasený, 
s tým, že poverený riaditeľ dostal za úlohu do rokovania zastupiteľstva NSK, ktoré sa 
uskutoční 02. 11. 2009, pripraviť ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou FORLIFE, 
n. o., nakoľko sú dve nájomné zmluvy, a to jedna pre nemocnicu v Komárne a druhá pre 
nemocnicu Šaľa s tým istým subjektom, teda nie je problém túto nájomnú zmluvu pre 
nemocnicu Šaľa ukončiť, 

- uviedol, že došlo k dohode aj v tom, že momentálne má nemocnica v Šali dlh vo výške 
cca 33 mil. a nemocnica v Komárne cca 70 mil., že tieto dlžoby si spoločnosť FORLIFE, 
n. o., ktorá bude naďalej spravovať nemocnicu v Komárne, ponechá, teda bude ich 
splácať, pretože nevidí dôvod, prečo by tieto dlhy mala prevziať nová nezisková 
organizácia, v tomto prípade už spomínaná vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, 
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- ďalej uviedol, že 14. 10. 2009 opätovne zasadala zdravotná komisia, na rokovaní ktorej sa 
osobne zúčastnil pán profesor Galbavý, vysvetlil členom komisie zámer a komisia 
opätovne jednohlasne súhlasila s prenájmom nemocnice touto neziskovou organizáciou, 

- uviedol, že k tejto problematike sa uskutočnila dňa 23. 09. 2009 aj tlačová konferencia 
v priestoroch nemocnice v Šali, následne na to zasadala dozorná rada a dala k danej veci 
kladné stanovisko, 

- uviedol, že v návrhu vysokej školy je uvedené, že v plnej miere by mala byť zachovaná 
ambulantná starostlivosť, ktorá sa nachádza v priestoroch nemocnice, rozšíriť služby 
o sociálne, zriadiť domov dôchodcov, jednodňovú chirurgiu, detský denný stacionár, 
samozrejme viac sľúbiť v tejto fáze nemohli, nakoľko nevedia, ako sa im podarí 
zazmluvniť nemocnicu, pretože zmluvy, ktoré sú hlavne so VšZP sú len do 31. 12. 2009, 
na rozsah činností, ktoré sa tam dnes vykonávajú, 

- uviedol, že osobne si myslí, že rokovania so zdravotnými poisťovňami sú veľakrát 
založené aj na osobných kontaktoch a je presvedčený o tom, že sa tomuto novému 
subjektu podarí vybaviť lepšie podmienky na budúci rok, čo sa týka objednávok zo strany 
poisťovní, 

- ďalej uviedol, že ani firma AGEL, ktorá vstúpila do správnej rady spoločnosti FORLIFE, 
n.o., ani FORLIFE, n.o. žiadne iné lepšie riešenie nemá a domnieva sa, že toto riešenie, 
ktoré ešte schválené nie je, a nie je si na 100 % istý, že dňa 02. 11. 2009 schválené bude, 
pretože tento termín je krátky na to, aby sa dôkladne pripravili nové nájomné zmluvy, sú 
tu niektoré nezrovnalosti, ktoré bude treba rokovaním spriechodniť, čo bude prácou 
právnikov oboch strán, aby zmluva bola pripravená v takom znení, aby o nej 
zastupiteľstvo, ktoré bude dňa 02. 11. 2009, mohlo rokovať a zaujať zásadné rozhodnutie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zasadnutie dozornej rady a tlačová konferencia boli dňa 01. 10. 2009, s tým, že 

dozorná rada sa túto informáciu dozvedela až po tlačovej besede a rada NSK neschválila 
predloženú žiadosť jednomyselne, ale zobrala na vedomie a uložila to, čo Ing. Botka už 
povedal, teda vypracovať právnu a ekonomickú analýzu a pripraviť nájomné zmluvy, teda 
nebolo to uznesenie schvaľujúce, ale sa predložený materiál zobral na vedomie, čo si 
myslí, že je veľký rozdiel, 

- uviedol, že k vyjadreniu, že univerzita zachová ambulantnú starostlivosť chce povedať, že 
v 98 % ani v súčasnosti spoločnosť FORLIFE, n. o. nič nemá, sú to samostatné subjekty, 
neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré majú priestory v podnájme so súhlasom 
prenajímateľa, teda spoločnosti FORLIFE, n.o.,  

- ďalej uviedol, že podľa informácií, ktoré má, sa nehovorilo o jednodňovej chirurgii, ani 
o detskom stacionári, ale o ODCH, hospici a takých službách, ktoré majú byť 
zabezpečené z grantov alebo ak sa podarí s poisťovňami, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka zmluvy s poisťovňami, žiadne zdravotnícke zariadenie nemá 
žiadnu zmluvu od 01. 01. 2010, pretože je to predmetom rokovaní, 

 
Diskusia:  
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že keby bola vedela, že sa táto informácia bude prerokovávať, bola by požiadala 

krajského lekára, aby sa zasadnutia MsZ zúčastnil, pretože by mal k tomu čo povedať, 
- uviedla, že bude hovoriť ako občan, ktorý už dlhšie pociťuje absenciu nemocnice v meste 

a musí povedať, že vždy bolo povedané, že bude v nemocnici zriadená jednodňová 
chirurgia a situácia sa nejako vyrieši, ale dodnes sa nič nevyriešilo a uviedla, že nikdy 
nebude súhlasiť so zmenou nájomcu, pretože keď si pozrela v televízii rozhovor s pánom 
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Galbavým, ktorý povedal, že nemôže garantovať, že zo začiatku bude zriadená 
jednodňová chirurgia , ani či takáto starostlivosť  vôbec bude, 

- myslí si, že Šaľa vždy bola strategický okres z dôvodu, že sa tu nachádza Duslo a. s., má 
aj svoje miesto v rámci civilnej ochrany a je veľmi otázne, ako je možné, že takéto mesto 
a takýto okres nemá svoju nemocnicu, 

- navrhla, aby mesto vstúpilo do rokovania so zdravotnými  poisťovňami, aby sa znovu táto 
otázka otvorila a aby mesto nesúhlasilo so zmenou nájomcu a s využitím pre zdravotnú 
univerzitu, ktorá by prevádzkovala iba ODCH a ostatnú časť budovy potrebuje na vlastné  
priestory a je načase, aby nemocnica znovu slúžila občanom na taký účel, ako bola určená 
a to by malo odznieť aj na rokovaní zastupiteľstva NSK, ktorého by sa primátor mesta mal 
zúčastniť a prezentovať stanovisko mesta, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že ho mrzí, že Ing. Botka, ako predseda dozornej rady, poslanec za VÚC za náš 

región a poslanec MsZ povie, že nie je pripravený na zastupiteľstve o tejto problematike 
hovoriť, pretože Ing. Botka v televízii toto riešenie propagoval ako najlepšie, ktoré pre 
túto nemocnicu existuje a opýtal sa na základe čoho, či je taký odborník na tieto veci 
alebo je niekomu zaviazaný, 

- ďalej uviedol, že mesto nemôže vstúpiť do rokovania s poisťovňami, pretože nie je 
subjektom, ktorý môže poskytovať zdravotnú starostlivosť, ale chce upozorniť na jedno 
a to, že akonáhle táto organizácia dostane nemocnicu do prenájmu, už nikdy sa tu nebude 
poskytovať zdravotná starostlivosť pre obyvateľov mesta, 

- uviedol, že nerozumie tomu, prečo o tom, čo sa plánuje s nemocnicou spraviť Ing. Botka 
vopred neinformoval mestské zastupiteľstvo a myslí si, že keď verejne prezentuje 
v televízii svoje kladné stanovisko k uvažovanému prenájmu, mal by o danej situácii 
vedieť úplne všetko a tiež si myslí, že Ing. Botka verejne proklamuje veci, ktoré sú pre cca 
55 tis. obyvateľov tohto regiónu, pre ktoré táto nemocnica poskytovala služby, úplne 
neprijateľné, 

 
Ing. František Botka 
- myslí si, že poslanec Grell povedal niečo, len aby niečo povedal a uviedol, že on povedal 

len toľko, že považuje za neseriózne, že nebol o predložení informácie ohľadom stavu 
nemocnice informovaný vopred a myslí si, že aj napriek tomu podal dosť vyčerpávajúcu 
informáciu, teda odmieta tvrdenia MUDr. Grella, že nemá prehľad o stave nemocnice, 

- uviedol, že nemocnica je v takomto stave už od júna minulého roku a opýtal sa, čo pre jej 
obnovu spravili zástupcovia SMER-u doteraz, prečo nerobili kroky, aby k tomuto stavu 
neprišlo, uviedol, že darmo bola odovzdaná petícia s 15 000 podpismi na ministerstvo 
zdravotníctva, ktoré vysvetlilo, že nemajú dosah na zdravotné poisťovne, čo podľa jeho 
názoru nie je pravda, pretože si myslí, že ministerstvo zdravotníctva má na ne dosah, 

- myslí si, že keby sa boli vtedy urobili nejaké kroky, aj keď Ing. Psotová sa snažila, ale to 
nevyšlo, zrazu po roku je dôležité a taktiež pre neho, ako občana mesta je dôležité, či 
nemocnica funguje alebo nie, 

- ďalej uviedol, že neverí tomu, že sa nájde iný človek ako on, ktorý by pre záchranu 
nemocnice spravil viac ako jeho osoba, pretože sa snažil z každej strany túto situáciu 
riešiť, 

- uviedol, že by bol rád, keby bol predložený nejaký iný návrh, keď predmetné riešenie nie 
je pre mesto prijateľné a taktiež odmieta tvrdenie MUDr. Grella, že je niekomu zaviazaný, 
pretože nie je, 
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- uviedol, že v televízii Markíza bol pustený možno minútový príspevok z jeho rozhovoru, 
ktorý trval minimálne desať minút, to nevie ovplyvniť a uviedol, že povedal tam aj iné 
veci, ktoré ale neboli uverejnené, 

- uviedol, že čo sa týka oddelení, ktoré on uviedol, že majú v nemocnici byť 
sprevádzkované, toto tvrdenie odznelo osobne z úst pána profesora Galbavého na  
rokovaní posledného zasadnutia komisie zdravotníctva 14. 10. 2009, 

- uviedol, že mestské zastupiteľstvo môže prijať uznesenie, kde stanoví s čím nesúhlasí, ale 
myslí si, že zároveň by malo byť navrhnuté nejaké iné riešenie, pretože čo bude potom 
s nemocnicou ďalej, 

 
Martin Alföldi 
- poukázal na to, že Ing. Botka sa dotkol strany SMER, ale vrátil by sa možno do roku 2005 

a oslovil stranu SMK, pretože vtedy tiež mesto iniciovalo petíciu proti uzneseniu NSK 
v roku 2005, kde poslanci za SMK mali väčšinu, neuspelo však, ak chceme hovoriť 
o probléme Nemocnice s poliklinikou v Šali, ktorá do roku 2005 fungovala ako 
príspevková organizácia VÚC, myslí si, že keby sa vtedy bolo prelomilo a zrušilo 
rozhodnutie o prenajatí nemocnice v Šali nemocnici Komárno (až potom vznikla 
nezisková organizácia FORLIFE, n. o.), tak dnes by sa neriešil tento problém, 

- znovu uviedol, že petícia, ktorá bola podaná v roku 2005 hovorila presne o tom, čo sa 
dnes stalo, a to že Komárno zruší nemocnicu v Šali a presne tak sa aj stalo,  

- myslí si, že najzávažnejší problém je to, že vstúpila spoločnosť AGEL, ako manažérska 
spoločnosť do spoločnosti FORLIFE, n. o., uviedol, že on rokoval so zástupcami 
spoločnosti AGEL, tiež s generálnym riaditeľom poisťovne APOLLO, kde je alebo bol 
väčšinovým vlastníkom AGEL a po rozhovoroch zástupcovia AGEL potvrdili, že 
vstupovali do spoločnosti FORLIFE, n.o. so snahou nemocnicu v Šali zachovať, oživiť, 
ale po dôkladnom audite zistili, že ich hlavná činnosť nie je prevádzkovanie ambulantnej 
starostlivosti a nevedia nájsť zdroje, aby obnovili nemocnicu, 

- uviedol, že ho trápi to, že keď sa v septembri opýtal Ing. Botku na stav nemocnice, 
odpovedal, že je vynikajúce rozhodnutie, ale nemôže o ňom hovoriť, otázkou je prečo 
a prečo sa dozorná rada nestretla k tak závažnému rozhodnutiu ešte pred tým, ako bola 
zvolaná tlačová beseda, myslí si, že sú to absolútne neštandardné spôsoby, 

- uviedol, že čo sa týka toho, čo ďalej, je pravda, že v Slove Šaľanov je uvedená jedna 
chyba a to, že nejde o zmluvu so spoločnosťou AGEL ale so spoločnosťou FORLIFE, 
n.o., ale tým, že je nezáujem vlastníka je myslené nezáujem NSK ako vlastníka,  

- myslí si, že v prvom rade sa nemocnica musí znova dostať do vlastníctva NSK a potom 
môže byť rozhodované o tom, čo ďalej, pretože za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
je zodpovedný NSK, ktorý je zriaďovateľom, 

 
Ing. Helena Psotová  
- uviedla, že nemieni obhajovať, čo SMER urobil alebo nie, ale povedala ako občan, že je 

choré, aby sa musela doprosovať v Nitre alebo v Galante aby ju zobrali, keď potrebuje 
pomoc, 

- k tomu, či niečo pre záchranu nemocnice urobila uviedla, že niekoľko krát sa zúčastnila 
rokovaní u predsedu NSK aj s primátorom mesta, na rokovaniach s poisťovňami 
a dokonca niekoľkokrát aj rokovaní s riaditeľom, kde bol predložený návrh, či nie je 
možné spojiť sily mesta s VÚC a urobiť akciovú spoločnosť, teda podobný model ako je 
v Galante a stále si myslí, že nie je neskoro to spraviť, pretože ako poslanci mesta majú 
rozhodujúcu moc, ona osobne ako pracovník VÚC má len výkonnú moc a nie je 
kompetentná hovoriť ako sa majú uskutočňovať zdravotné služby, 



 20

- uviedla, že ak mesto podporí prenájom nemocnice zdravotníckej univerzite, zatvorí si tým 
cestu k obnove nemocnice, preto by malo mestské zastupiteľstvo prijať uznesenie, ktorým 
bude informovať VÚC, že poslancom nie je ľahostajné, či tu bude vzdelávacie zariadenie  
alebo sa spraví to, čo obyvatelia mesta potrebujú,  

- uviedla, že čo sa týka jej členstva v strane SMER, nehanbí sa za to, že je jej členkou 
a myslí, že takéto veci na rokovanie MsZ určite nepatria, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že ho mrzí, že na takomto fóre sa robí predvolebná kampaň, osobne je z toho 

sklamaný, pretože on neútočil na Ing. Botku ako člena SMK, ale hovoril na neho ako na 
poslanca mestského zastupiteľstva a VÚC a pripadá mu to, že keď dochádzajú argumenty 
robí sa z toho politika, pretože tu absolútne nešlo o politickú vec, ale ide o vec, o ktorú sa 
bojuje odvtedy, čo nemocnicu mala dostať spoločnosť FORLIFE, n. o., už vtedy odznelo, 
že sa nemocnica vytuneluje, zlikviduje sa a presne tak to nastalo,  

- myslí si, že nie je správne vyhovárať sa, že nemocnica nie je zazmluvnená., keď omnoho 
menšie nemocnice zdravotné poisťovne zazmluvnili,  

- uviedol, že sa vie, kto bol vo VšZP a tam povedal, že nemocnicu v Šali nechce 
zazmluvniť, ale chce zazmluvniť nemocnicu v Komárne, tiež uviedol, že pred polrokom 
tu bol dokonca investor, ktorý bol ochotný investovať do nemocnice 0,5 miliardy Sk 
a prestavať ju, ale stroskotalo to na tom, že VÚC sa vyjadril, že zmluva so spoločnosťou 
FORLIFE, n. o. sa nedá vypovedať, keby vtedy FORLIFE, s. o. vrátila nemocnicu VÚC, 
nebol by problém s jej záchranou, 

 
Ing. František Botka 
- uviedol, že sa ospravedlňuje, že do toho vtiahol politiku a v žiadnom prípade si nechce 

robiť kampaň, ale upozornil na to, že toky informácií, ktoré sa k nemu dostanú sú také 
mizerné, že možno MUDr. Grell má podstatne viac informácií ako on, ako predseda 
dozornej rady a znovu sa ospravedlnil Ing. Psotovej a MUDr. Grellovi a vyzdvihol 
činnosť Ing. Psotovej, ktorá sa vždy snažila pomáhať pri záchrane nemocnice, 

- uistil prítomných, že jemu ako obyvateľovi mesta ide o to, aby bola činnosť nemocnice 
obnovená a  ponuku na prenájom bral ako šancu, pretože žiadny iný návrh nebol,  

- uviedol, že nie je proti návrhu, ktorý odznel na MsZ a to zriadiť nemocnicu ako akciovú 
spoločnosť, ako má Trnavský samosprávny kraj s Galantou, ak sa takéto uznesenie prijme, 
nevylučuje, že podporí takéto riešenie, ale v prvom rade musí mestské zastupiteľstvo 
prijať uznesenie, s ktorým sa dá ďalej pracovať, 

 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, prečo vlastne má MsZ prijať nejaké uznesenie, keď mesto Šaľa nie je ani 

vlastníkom nemocnice, ani možným prevádzkovateľom a aké iné náhradné riešenie mesto 
má, ak tu nebude zriadená už spomínaná vysoká škola, 

 
Martin Alföldi 
- myslí si, že mestské zastupiteľstvo má právo, ale aj povinnosť sa vyjadriť k tejto 

záležitosti, z dôvodu, že ide o zdravotnú starostlivosť o občanov mesta Šaľa, teda malo by 
byť v záujme volených zástupcov, aby vyjadrili svoj názor na zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti obyvateľov mesta, 

- opýtal sa, prečo by mala byť navrhnutá alternatíva, čo s nemocnicou ďalej, dnes je 
v platnosti nájomná zmluva na 15 rokov so spoločnosťou FORLIFE, n. o., teda je to 
povinnosťou tejto spoločnosti,  
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- uviedol, že navrhnuté riešenie, že nemocnica prejde nájomnou zmluvou na zdravotnícku 
univerzitu, nerieši problém nemocnice, ale rieši problém FORLIFE, n. o., ktorá podľa 
všetkého nie je schopná alebo ochotná naďalej prevádzkovať nemocnicu v Šali, pretože je 
to príťaž pre FORLIFE, n..o.Komárno, 

- uviedol, že pri rokovaniach s Mgr. Privalincom alebo MUDr. Ševčíkom o možnosti 
zriadenia akciovej spoločnosti sa vždy narazilo na problém nezrušiteľnosti nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou FORLIFE, n. o. a myslí si, že navrhnuté riešenie neprinesie nič 
občanom,  

- uviedol, že podľa jeho názoru ide o unáhlené rozhodnutie na konci volebného obdobia 
a mesto by malo k nemu zaujať nesúhlasné stanovisko a tento problém riešiť po voľbách, 
možno sa nájde riešenie ako vytvoriť akciovú spoločnosť za účasti investora, ktorý mal 
ochotu do nemocnice investovať, ako už spomenul MUDr. Grell,  

 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že celé mu to pripadá ako také predvolebné riešenie a možno by stálo za zváženie 

ponúknuť tejto vysokej škole nejaké iné priestory napr. ZŠ Bernolákova, 
 
Martin Alföldi 
- znova uviedol, že Mgr. Privalinec ho požiadal, aby mesto dalo stanovisko, čo si o tejto 

zmene nájomcu myslí a preto požiadal o vyjadrenie poslancov mestského zastupiteľstva 
a myslí si, že mesto by malo vyjadriť svoj názor, 

 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že nechápe k čomu sa má vlastne vyjadrovať, pretože nič nie je presne určené 

a má pocit, že poslanci sú do niečoho manipulovaní, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že si nerobí žiadnu predvolebnú kampaň a jeho súkromné stanovisko je, že 

s predloženým návrhom nesúhlasí, ale chcel mať aj názor mestského zastupiteľstva na 
danú situáciu a dať mestskému zastupiteľstvu možnosť sa k danej veci vyjadriť,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že tu ide len o vyjadrenie názoru Mestského zastupiteľstva v Šali, ak nebude mať 

zastupiteľstvo NSK žiadne stanovisko mesta Šaľa, tak bude rozhodovať o nás bez 
vyjadrenia nášho názoru, 

 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- uviedol, že podľa jeho názoru sa primátor vo svojich vyjadreniach často vracia k roku 

2005, myslí si, že nemocnica do 01. 01. 2008 fungovala relatívne slušne a dôsledok toho, 
že nemocnica je dnes v takej situácii je postoj zdravotných poisťovní, 

 
Ing. Milena Veresová 
- uviedla, že ako poslanec aj ako občan si myslí, že poslanec sa musí vyjadriť k otázke 

vlastnej nemocnice a z celej diskusie jej vyplynulo, že ak mesto dobre zalobuje za svoje 
nesúhlasné stanovisko, je možné, že bude otvorený ďalší priestor na to, aby bola 
obnovená činnosť nemocnice, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak nepríde k zmene nájomcu, je aj v ďalšom období priestor na to, aby sa 

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

informáciu o stave nemocnice v Šali,  
B. nesúhlasí  

s navrhovanou zmenou nájomcu a využitia nemocnice pre Zdravotnícku univerzitu Sv. 
Alžbety v Bratislave,  

C. poveruje 
primátora mesta oboznámiť NSK a jeho zastupiteľstvo o nesúhlasnom stanovisku mesta 
k navrhovanej zmene.  
T: ihneď                                

 
Prezentácia: 20 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. Vystúpenie verejnosti 
 
V rámci tohto bodu požiadal o vystúpenie pán Juraj Soltó, bytom Vlčanská 4, Šaľa. 
 
Juraj Soltó 
- poukázal na množstvo bariér, s ktorými sa on ako zástupca Únie pre slabozrakých 

a nevidiacich stretáva, a upozornil na to, že stromy bránia vo výhľade vodičov pri 
vychádzaní na cestu. 

 
 
8. Ústna iformácia o pozemku na ul. Kráľovskej - bod A 8/6/09 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že problém pozemku na ul. Kráľovskej sa rieši už niekoľko rokov, na 
minulom rokovaní MsZ bol predložený návrh na vypísanie VOS, ktorý bol na návrh poslanca 
MsZ stiahnutý. Uviedol, že v dnešnej dobe je problém realizovať bytovú výstavbu schválenú 
v zmysle územného plánu CMZ. Ďalej uviedol, že od mája ho oslovovali developerské 
spoločnosti, ktoré pracujú pre spoločnosti BILLA, KAUFLAND, LIDL, TESCO a mali 
záujem  o postavenie prevádzky obchodu LIDL v Šali. Tieto spoločnosti boli 4 a všetci mali 
vyčlenené tri lokality a to ľavá a pravá strana ul. Kráľovskej a park na križovatke ulíc Dolnej 
a Vlčanskej. MsZ uzneseniami bolo proti tomu, aby sa tam LIDL postavil, v roku 2008 MsZ 
odmietlo zmeniť územný plán na jednej strane ul. Kráľovskej a tým ostal predmetný pozemok 
na Kráľovskej ulici voľný. Dňa 03. 12. 2009 sa skončí oprávnená držba, pozemok bude 
v riadnom majetku mesta a pokiaľ v ÚP CMZ je bytová výstavba s podlažnosťou  
2 – 6 s polyfunkciou, je aj po rozhovore s pánom Gasparovicsom v dnešnej dobe nereálne 
takúto stavbu realizovať. Pozemok je stále vo vlastníctve mesta a je na rozhodnutí mesta ako 
s ním naloží. Z rokovaní vyplynulo, že títo developeri by boli ochotní ísť aj do dlhodobého 
nájmu, s tým, že by sa tu vybudoval LIDL a napríklad aj nejaká bytovka s parkovacími 
miestami. Ide o to, ako využiť tento pozemok, aby sa pri vypísaní VOS na predaj alebo na 
prenájom zjemnili podmienky pre to, čo tam chce mesto v zmysle územného plánu 
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vybudovať. Ďalej uviedol, že je potrebné zmeniť ÚP, pretože tento investičný zámer 
vybudovania bytov s polyfunkciou je v súčasnosti nereálny. Uviedol, že preto zaradil tento 
bod do rokovania, aby sa poslanci mohli vyjadriť, či je ochota zmeniť ÚP CMZ v tejto 
lokalite a umožniť aj iným spoločnostiam realizovať v tejto lokalite svoj zámer alebo sa 
vypíše súťaž na bývanie s polyfunkciou, aj keď táto cesta je nereálna. 
 
Diskusia:  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nemá osobný problém s takýmto riešením, pretože tento pozemok treba 

doriešiť a vyhlásenie súťaže by bolo neúspešné, myslí si, že v zadaní, ktoré sa bude 
pripravovať, by sa malo vyhnúť rečiam o obchode LIDL, pretože vybudovanie tejto 
predajne je jeden zo zámerov, ktorý tu reálne hrozí, pretože sa vyskytuje už v každom 
meste a ich záujem sa rokmi stupňuje, 

- navrhol, aby sa zadanie neviazalo na nejaký konkrétny projekt, pretože vypracovanie 
zadania tomu bude zodpovedať, LIDL nepotrebuje takúto veľkú plochu a navrhol, aby sa 
zadanie pripravovalo v alternatívach, z ktorých by sa dalo vybrať, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že vybudovanie predajne LIDL je podľa jeho názoru nápad pána Gasparovicsa, 

pretože on rokoval s dvomi firmami, ktoré majú jediný zámer postaviť tu LIDL a primátor 
mesta spomenul tento zámer preto, lebo bol oslovený štyrmi firmami, ktoré majú jediný 
zámer postaviť na predmetnom pozemku predajňu LIDL, čo v dnešnej dobe v zmysle ÚP 
nie je možné, preto dal na zváženie, či chce mesto zmeniť územný plán a zjemniť kritériá 
budúcej investície, akejkoľvek, pretože ak pozemok ostane vo vlastníctve mesta, musí sa 
o neho mesto starať, ale aby sa mohlo ďalej pokračovať, je potrebné prijať nejaké 
uznesenie, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v roku 2008 už spoločnosť LIDL predložila žiadosť s tým, že vybuduje 

kruhovú križovatku na Kráľovskej ulici, ale v tej dobe neuspeli a nevidí dôvod, prečo by 
sa aj táto spoločnosť nemohla uchádzať o pozemok y vybudovať v meste svoju predajňu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v zmysle územného plánu sa nedá v dnešnej dobe nič s predmetným 

pozemkom spraviť, ale ak dôjde k zmene ÚP, on osobne bude skôr za dlhodobý prenájom 
ako predaj, a tiež uviedol, že zo strany spoločnosti LIDL je enormný záujem postaviť 
prevádzku v meste, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v prvom rade by si poslanci MsZ mali ujednotiť, čo v tejto lokalite chce mesto 

vybudovať, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa ÚP nie je možné vybudovať v tejto lokalite jednopodlažnú budovu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o pozemku na Kráľovskej ulici, 
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B. ukladá  
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej 
mestskej zóny v časti Kráľovská ulica v rozsahu zmeny využitia a podlažnosti.  
T: 2. riadne MsZ v r. 2010           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve 

mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou - materiál číslo B 1/6/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ a Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že sa stotožňuje so stanoviskom právnika mesta a podala návrh na zmenu v § 3, 

bod 6 a to text „Po uplynutí tejto doby sa nájomná zmluva uzatvára na dobu neurčitú, ak si 
nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených        
s užívaním bytu“ zmeniť na „Po uplynutí tejto doby sa nájomná zmluva uzatvára na dobu 
určitú, a to na 5 rokov, ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu 
bytu a služieb spojených s užívaním bytu“, 

 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- myslí si, že 5 rokov je dosť veľa a odporučila by 3 roky, 
 
Ing. Helena Psotová 
- stotožnila sa s názorom JUDr. Benkovičovej, 
 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- uviedla, že sa tiež stotožnila so stanoviskom právnika, ale doba 3 roky sa jej zdá veľa 

a navrhla znížiť ju na 1 rok a po roku ju obnovovať, pretože za tri roky sa podľa jej názoru 
dá spraviť veľký nedoplatok, ktorý predmetný nájomník nebude vedieť zaplatiť. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- v § 3 bod 6 zmeniť navrhovaný text nasledovne: „Po uplynutí tejto doby sa nájomná 

zmluva uzatvára na dobu určitú a to na tri roky, ak si nájomca riadne plní všetky 
povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s užívaním bytu.”  

Prezentácia: 21 
Za:  10  
Proti:    3 
Zdržal sa:   8 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení: 
- v § 3 bod 6 zmeniť navrhovaný text nasledovne: „Po uplynutí tejto doby sa nájomná 

zmluva uzatvára na dobu jedného roka a to opakovane, ak si nájomca riadne plní všetky 
povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s užívaním bytu.”  

Prezentácia: 20 
Za:  15  
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN mesta Šaľa č. 9/2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 
Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou,  

B. schvaľuje 
VZN mesta Šaľa č. 9/2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa 
a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou v predloženom a doplnenom znení. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 

o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta v znení Dodatku č. 1 - materiál číslo B 2/6/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že vo všeobecných ustanoveniach je hneď v 1. bode vynechaná veta „Uznesenie 

musí v prípade obchodnej verejnej súťaže zároveň obsahovať súťažné podmienky             
a zloženie súťažnej komisie.“ a ďalej je uvedené, ako sa stanovujú súťažné podmienky 
a opýtal sa, či už to teraz nebude pri uznesení, 

- uviedol, že k tomuto stavu, kde súčasťou uznesenia musí byť aj stanovenie podmienok, sa 
MsZ dopracovalo postupným vývojom a myslí si, že predmetná veta mohla byť v návrhu 
VZN ponechaná, 

- uviedol, že už dlhšiu dobu sa diskutovalo o podmienkach, za ktorých sa môže uchádzač 
zúčastniť súťaže, na základe poslaneckého návrhu Ing. Bartošoviča bolo zapracované do 
bežného štandardu pri predávaní majetku aj to, že podmienkou účasti v súťaži je aj 
predloženie osobného postavenia uchádzača a opýtal sa, prečo to v tejto norme nie je 
zapracované, 

- uviedol, že sa chce vyjadriť k predloženým poslaneckým návrhom Ing. Mečiara a myslí 
si, že sociálne aspekty sú jedným z vážnych dôvodov, pri ktorom by sa mohla prehodnotiť 
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cena odpredávaného majetku, tiež nemá pocit, že fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt, si nemôže uplatniť svoje práva, ak to nebude vo VZN zapracované, pretože ide 
o zákonné právo vyplývajúce zo zákona o majetku obcí a nerozumie tomu, prečo by malo 
byť vo VZN napísané zvlášť, 

- ďalej si myslí, že čo sa týka vyjadrenia o štátnej pomoci uvedenej v § 4 bod 7, nie je to 
celkom pravda, pretože štátnu pomoc je možné poskytnúť v tejto forme aj podnikateľovi, 
a špecificky sa v zákone o štátnej pomoci uvádzajú malí a strední podnikatelia, preto si 
myslí, že je nadbytočné to vo VZN uvádzať, 

- uviedol, že neexistuje vykonávať VZN v rozpore s inou právnou normou a už vôbec nie 
v rozpore so zákonom, 

- opýtal sa, či dnes nie je možné použiť elektronickú aukciu pri organizovaní súťaže,  
- uviedol, že považuje tento návrh VZN za nadprácu, pretože sa tým nič zásadné nerieši, až 

na skutočnosť, že v prípade, ak bude prednosta zaujatý v nejakej súťaži, poverí nejakého 
pracovníka  svojim zastúpením v komisii, 

- uviedol, že jeho poslanecký návrh je ponechať vo všeobecných ustanoveniach v bode 1 
vetu „Uznesenie musí v prípade verejnej obchodnej súťaže zároveň obsahovať súťažné 
podmienky a zloženie súťažnej komisie.“ 

- ďalším poslaneckým návrhom je doplniť do VZN, v prípade uchádzača právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby – podnikateľa predložiť osobné postavenie uchádzača,  

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, v ktorom paragrafe chce mať uvedenú podmienku predloženia osobného 

postavenia uchádzača, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že pri  verejnej obchodnej súťaži, v prípade podnikateľov, ktorí sa majú zúčastniť 

obchodnej súťaže sa na základe uznesenia, ktoré predložil Ing. Bartošovič, vždy zapracuje 
osobné postavenie uchádzača, 

- uviedla, že nastal problém v prípade predaja pozemkov na Záhradníckej ulici, pretože išlo 
o fyzické osoby a dať do súťaže podmienky, ktoré majú spĺňať podnikatelia nie je možné, 
preto muselo byť vytypované to, čo sa v danom prípade hodilo, preto si myslí, že dať túto 
požiadavku do VOS nie je správne, ale že sa to môže schváliť v uznesení pri aktuálnom 
vyhlásení súťaže,  

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, či Mgr. Belický požaduje doložiť osobné postavenie uchádzača aj v prípade 

fyzickej osoby, 
  
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že by to mohlo byť uvedené v § 8 bod 6 a požaduje to len v prípade právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že čo sa týka prvého poslaneckého návrhu Mgr. Belického, je toto uvedené v § 6 

a § 7, ktoré pojednávajú o komisii a tiež je tu uvedené, že vyhlásenie VOS musí byť 
schválené mestským zastupiteľstvom, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že trvá na svojich poslaneckých návrhoch a ďalej navrhuje, aby sa 

z predložených poslaneckých návrhov Ing. Mečiara hlasovalo len o návrhu č. 5, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že o predloženom poslaneckom návrhu je možné rozhodnúť len hlasovaním 

poslancov mestského zastupiteľstva a nemôže on určiť, ktorý z návrhov sa má predložiť    
a  ktorý nie, 

 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- uviedol, že predmetný bod č. 1 všeobecných ustanovení je v rozpore s tým, čo je uvedené 

v § 7 bod 1, pretože zloženie komisie sa určuje uznesením mestského zastupiteľstva a nie 
na návrh mestskej rady a žiada to vynechať, 

 
Martin Alföldi 
- upozornil na formálnu chybu, správne má byť v texte návrhu VZN uvedené zamestnanec 

mesta Šaľa, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- k písomne predloženým poslaneckým návrhom uviedol, že čo sa týka sociálneho aspektu, 

je to podľa neho pojem, za ktorý sa dá skryť absolútne všetko; k tomu, že sú tu 
navrhované formulácie, ktoré sú uvedené v inom zákone uviedol, že je to úplne bežná vec 
a nevidí v tom problém; čo sa týka návrhu č. 3, nevidí v tom žiadnu kolíziu; čo sa týka 
elektronickej aukcie, sem tam sa na ňu pozabudne, takže si myslí, že nebude na škodu, 
keď bude explicitne uvedená aj vo VZN,  

- navrhol, aby sa o jeho predložených návrhoch hlasovalo jednotlivo, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že čo sa týka termínu „sociálne aspekty“, VZN nemôže ísť nad rámec zákona 

a keď zákon hovorí, že to musí byť zohľadňované, nemôže sa to vo VZN vynechať, 
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že zákon o tom nehovorí, ale bolo to podané len vo vysvetleniach na školení. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- vo všeobecných ustanoveniach v bode 1 ponechať vetu: „Uznesenie musí v prípade 

verejnej obchodnej súťaže zároveň obsahovať súťažné podmienky a zloženie súťažnej 
komisie.“ 

Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- v § 8, bod 6 doplniť: „v prípade uchádzača právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa predložiť doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzača“  
Prezentácia: 20 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Lászlóa Gyurovszkého v znení: 
- vynechať v § 7 bod 1 slovné spojenie „na návrh mestskej rady a“  
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- v  tretej časti Priamy predaj v § 4 vynechať v bode 1. d) 3 slovné spojenie „sociálne 

aspekty“  
Prezentácia: 19 
Za:  11  
Proti:    4 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- v tretej časti Priamy predaj v § 4 doplniť bod 6: 

„Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže podaním žaloby na súde, v zmysle  
§ 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, domáhať 
neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorej prevod nebol 
zrealizovaný na základe VOS, dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku; okrem prípadov, keď uvedený zákon iný spôsob prevodu 
pripúšťa. Žalobu je možné podať na súde do 1 roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva.“  

Prezentácia: 21 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa: 10 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- v tretej časti Priamy predaj v § 4 doplniť bod 7: 

„Predaj nehnuteľného majetku mesta podnikateľovi za cenu nižšiu ako je trhová cena, je 
v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
považovaná za nepriamu formu štátnej pomoci a preto je potrebné postupovať v súlade 
s uvedeným zákonom.“  

Prezentácia: 18 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- v piatej časti Verejná obchodná súťaž v § 6 zmeniť bod 2 nasledovne: 

„VOS bude organizovaná v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (obchodný zákonník), pričom je možné použiť elektronickú aukciu.“ 

Prezentácia: 21 
Za:  13  
Proti:    0 
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Zdržal sa:   8 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- v piatej časti Verejná obchodná súťaž v § 7 v bode 1 tretiu a štvrtú odrážku doplniť 

nasledovne: 
- prednosta mestského úradu, resp. ním poverený pracovník mesta (najmä v prípade 

konfliktu záujmov), 
- zamestnanec mesta ako zapisovateľ bez hlasovacieho práva, v prípade neprítomnosti 

zapisovateľa na zasadnutí komisie, prednosta MsÚ určí náhradného zapisovateľa, 
Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN mesta Šaľa č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení 
Dodatku č. 1, 

B.  schvaľuje 
VZN mesta Šaľa č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení 
Dodatku č. 1, v predloženom a doplnenom znení. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Mestská knižnica Jána Johanidesa       

v Šali“ ku dňu 01. 11. 2009 - materiál číslo C 1/6/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh  
- uviedla, že ju trocha prekvapuje, že mestská knižnica sa stane rozpočtovou organizáciou 

z dôvodov, že sa podáva projekt, čo podľa jej názoru neobstojí, pretože v žiadnom 
manuáli toto nie je povedané, ale za podstatnejší dôvod by brala to, že bude mať silnejšie 
postavenie a podala poslanecký návrh - pripraviť návrh na zriadenie rozpočtovej 
organizácie Mestské kultúrne stredisko v Šali na rokovanie 7. riadneho zasadnutia MsZ, 
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- uviedla, že nevidí dôvod, prečo by malo byť vyhlásené nové výberové konanie na 
riaditeľku knižnice, keďže už riadnym výberovým konaním prešla, 

 
Martin Alföldi 
- v zmysle zákona o práci vo verejnom záujem sa pri zmene právneho subjektu musí 

vypísať výberové konanie, 
- uviedol, že hlavným dôvodom na zmenu právnej subjektivity je podanie projektu, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, prečo sa k danému materiálu vyjadrila len kultúrna komisia a nie finančná 

komisia, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že finančná komisia sa k tomu vyjadrila v rámci návrhu na úpravu rozpočtu, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že komisia hospodársko-finančná sa k zriadeniu rozpočtovej organizácie 

vyjadrovala v rámci návrhu na úpravu rozpočtu v septembri 2009, pretože predmetný 
materiál nebol ešte pripravený, 

 
Ing. František Botka 
- podporil poslanecký návrh Ing. Psotovej a súhlasí s rekonštrukciou budovy mestskej 

knižnice a opýtal sa, do akej miery sa na spracovaní tohto materiálu podieľalo súčasné 
vedenie knižnice, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Mgr. Gerová nastúpila po materskej dovolenke 05. 10. 2009, ale na 

vypracovaní materiálu sa podieľala pani Černá, poverená zastupovaním vedúcej, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že po nástupe Mgr. Gerovej, tieto záležitosti zastrešovala ona, teda obidve sa 

podieľali na vypracovaní materiálu, bola potrebná inventarizácia, čo jednoznačne 
zastrešovala Mgr. Gerová, 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že v dôvodovej správe sa uvádza, že vo väčšine prípadov sú knižnice príspevkové 

organizácie a opýtala sa, prečo mesto zakladá rozpočtovú organizáciu, 
- tlmočila stanovisko kultúrnej komisie, ktorá jednohlasne podporila tento projekt, 
- nesúhlasí so zriadením rozpočtovej organizácie MsKS, pretože si myslí, že sa tu 

neefektívne vynakladajú finančné prostriedky, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že zriadenie rozpočtovej organizácie znamená, že ak organizácia nebude  

hospodáriť s finančnými prostriedkami bude zrušená, teda je to jediný spôsob, ako naučiť 
organizáciu efektívne hospodáriť, 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že príspevkové organizácie sú svojim spôsobom vyšším stupňom právnej 

subjektivity, je tam väčšia možnosť samostatnosti, uviedol, že tieto informácie čerpal       
z internetu a podľa toho je väčšina knižníc príspevkovými organizáciami, 
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- uviedol, že zriadenie rozpočtovej organizácie dáva väčšiu možnosť dosahu zriaďovateľa 
na chod organizácií. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
doplniť do uznesenia bod F. ukladá: 
- pripraviť návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v Šali. 

T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 18 
Za:  10  
Proti:    6 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie – Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali 
(ďalej len MsKJJ), so sídlom – ul. Hlavná č. 15/61, 927 01  Šaľa, ako samostatného 
právneho subjektu ku dňu 01. 11. 2009,  

B. zriaďuje 
rozpočtovú organizáciu – Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, so sídlom – ul. Hlavná 
č. 15/61, 927 01  Šaľa, ako samostatný právny subjekt ku dňu 01. 11. 2009, 

C. schvaľuje 
1. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, 
2. Delimitačný protokol (podľa – Príloha č. 1 – Delimitačný protokol č. 1/2009  

O odovzdaní nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy a postúpení majetkových 
práv a záväzkov – stav ku dňu 30. 09. 2009 a Príloha č. 2 – Delimitačný protokol  
č. 2/2009 pracovno-právnych vzťahov – stav ku dňu 01. 11. 2009 k Zriaďovacej listine 
zo dňa 22. 10. 2009), ktorý bude číselne dopracovaný až po zriadení rozpočtovej 
organizácie MsKJJ – k 01. 11. 2009, 

3. návrh primátora mesta Šaľa na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie MsKJJ 
Mgr. Adriany Gerovej, na dobu určitú – do doby schválenia nového riaditeľa 
rozpočtovej organizácie MsKJJ na základe výberového konania, uskutočneného 
v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, 

4. prechod práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov: 
- v počte zamestnancov 9 (podľa § 28 ods. 1 Zákonníka práce), 
- funkčné miesta 7,5 (podľa platnej organizačnej štruktúry), 

5. návrh na zmenu organizačnej štruktúry – vyčleniť knižnicu z organizačnej štruktúry 
Mestského úradu Šaľa – OŠSVaK. MsKJJ je právnická osoba s vlastnou právnou 
subjektivitou. Zriaďovateľ koordinuje a komunikuje vzťahy s knižnicou 
prostredníctvom OŠSVaK. 

D. poveruje 
primátora mesta Šaľa na vystavenie menovacieho dekrétu pre riaditeľa rozpočtovej 
organizácie MsKJJ, Mgr. Adrianu Gerovú, na dobu určitú – do doby schválenia nového 
riaditeľa rozpočtovej organizácie MsKJJ na základe výberového konania, uskutočneného 
v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, 

E. zveruje 
do správy rozpočtovej organizácie MsKJJ dňom 01. 11. 2009 (podľa § 6 ods. 1 zákona  
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov): 
a) Nehnuteľný majetok – LV č. 1 – vedený Správou katastra Šaľa 

Budovu knižnice (021 1), s. č. 15, na parc. č. 890/7 v k.ú. Šaľa v hodnote 52.243,31 
EUR, 
Pozemok pod knižnicou, parc. č. 890/7 – zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Šaľa, vo 
výmere 359 m², v hodnote 1.787,49 EUR (359m² x 150,- Sk/m² = 53.850,- Sk), 

b) Hnuteľný majetok  
            Drobný hmotný majetok evidovaný v operatívno-technickej evidencii (OTE do 16,60 

EUR – inventár knižnice) v celkovej hodnote 11.436,17 EUR,  
Drobný hmotný majetok (DrHM nad 16,60 EUR – 332 EUR) v celkovej hodnote 
10.449,53 EUR, 
Drobný dlhodobý hmotný majetok (DrDLHM nad 332 EUR – 1.700 EUR) v celkovej 
hodnote 7.126,81 EUR,  
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) v celkovej hodnote  
3.119,50 EUR,  
Drobný nehmotný majetok (DrNM do 665 EUR) v celkovej hodnote 286,80 EUR.  

            Drobný dlhodobý nehmotný majetok (DrDLNM nad 665 EUR – 2.400 EUR) 
v celkovej hodnote 1.510,32 EUR, 

            Umelecké diela (032) v celkovej hodnote 8.763,19 EUR, 
            Knižničný fond (spolu knihy) v celkovej hodnote 161.962,12 EUR, 
F. ukladá 

pripraviť návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v Šali. 
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa - materiál číslo  

C 2/6/09 
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 na úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa, 
B. schvaľuje 

navrhovanú úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa.  
 

Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 

2009 - materiál číslo C 3/6/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že v materiáli sa uvádza, že v kapitálovej časti príjmov sa ešte očakáva príjem 

z predaja objektu na ul. Dolnej a COV a opýtal sa, či sa to technicky ešte v tomto roku 
stihne, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že na základe rokovaní s nájomníkmi COV sa pripravujú odčlenenia jednotlivých 

prevádzok, kde sú nájomníci a malo by sa to v tomto roku stihnúť, je tu deklarácia zo 
strany nájomníkov, ktorí vstúpili do tohto procesu, s tým, že sa pripravia jednotlivé 
zmluvy na prevody majetku, ale ešte sa ponecháva suma, ktorá súvisí s inkasom cez 
predaj tej časti COV, ktorá je v nájomnom vzťahu, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že k týmto príjmom sú plánované určité výdavky a opýtal sa, čo sa následne 

stane, ak sa tento prevod neuskutoční tento rok,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto má pripravený tzv. krízový scenár, ak sa toto nenaplní, začalo sa 

rokovať s dodávateľmi prác a služieb, resp. niektoré kontrakty, ktoré sú uzatvárané v III. -
IV. štvrťroku majú také splatnosti, ktoré zasahujú až do budúceho roka, teda stav, či sa 
predá COV už bude na najbližšom rokovaní MsZ známy, už sa bude vedieť, či peniaze 
prišli na účet a v prípade, že nenabehnú je poistka v tom, že kontrakty budú prechádzať do 
budúceho roka a budú vykryté z kontokorentného úveru, ktorý má byť k 31. 12. 2009 plne 
naplnený na 20 mil. Sk a od 01. 01. 2010 bude už uvoľnený, čiže tieto platby budú 
začiatkom roka zaplatené a bude sa s tým samozrejme počítať aj v návrhu rozpočtu na rok 
2010, kedy už všetky skutočnosti týkajúce sa týchto veľkých predajov budú zrejmé, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že podľa vysvetlenia Ing. Gálla je COV len technický problém a opýtal sa, ako je 

to s predajom areálu na Dolnej ulici, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sú dvaja záujemcovia o kúpu časti areálu, ktorí vedia zaplatiť cca 5 mil. Sk, 

ale stále sa rokuje s hlavným kupcom, o ktorom sa už hovorilo v rámci plnenia uznesení 
MsZ a to spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. tak, aby bola navrhnutá predajná cena 
minimálne do tej výšky, ktorá nezodpovedala ešte kolízii so štátnou pomocou, teda sumy, 
ktoré sú uvedené z predaja Dolnej aj COV sa vykryštalizujú v mesiaci november, 
začiatkom decembra sa už bude musieť povedať, či je to technicky zrealizovateľné alebo 
nie, 

- uviedol, že sa očakáva návratka grantu cez MŠ 8. mája, kde by sa malo vrátiť cca 9,3 mil. 
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Sk, ktoré budú použité na zaplatenie koncoročných faktúr, nakoľko táto bola financovaná 
prakticky z vlastných zdrojov, 

- ďalej uviedol, že ak sa podarí procedúra s COV, nič nebráni tomu, aby boli vyrovnané 
záväzky voči spoločnosti STRABAG vo výške 5 mil. Sk, dom kultúry 1,5 mil. Sk, kde sa 
upravovalo schodisko a sociálne zariadenia, dokončenie chodníka na ul. Dolnej, 
zaplatenie firme pána Kováčika za práce naviac uskutočnené na MŠ 8. mája a pod., teda je 
tu akumulácia investičných a opravárenských faktúr; na základe toho, že mesto vie 
narábať s kontokorentom do konca roka, je pripravený krízový plán v tom, že tie zdroje, 
ktoré prídu cez podielové dane zhruba 400 000 EUR okolo 20. 12. a tie poplatky, ktoré 
budú platiť prevádzkovatelia výherných automatov by mali okamžite naplniť kontokorent 
do výšky 20 mil. Sk, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či je predaj COV viac vpredu ako predaj areálu na ul. Dolnej, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to tak, ale aj čo sa týka Dolnej je prakticky pred schválením 5 mil. Sk od 

dvoch nájomcov, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že v závere správy je uvedený prebytok, ale myslí si, že na konci roka takýto 

prebytok určite nebude, opýtala sa, ako je možné, že aj keď zima bola začiatkom roka  
mierna bolo na zimnú údržbu vyčerpaných 76,65 % a do konca decembra zostáva cca  
23 %, či to bude postačovať, 

- uviedla, že ju prekvapuje, že na výstavbu chodníkov, ktoré sú v dezolátnom stave neboli 
vyčerpané žiadne finančné prostriedky a nemyslí si, že to je správne, 

- ďalej uviedla, že čo sa týka vzdelávania je čerpanie 200 %, a nevie či to bol zlý odhad, ale 
toto čerpanie sa jej nezdá, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že práve zimné mesiace na začiatku roka boli najstudenšie a v tejto sume je 

zarátaná aj pohotovosť a výstavba chodníkov je zaradená v investičnom rozpočte. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 2009, 
B. berie na vedomie 

prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 2009. 
 

Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo  
C 4/6/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že bolo prijatých niekoľko uznesení, z ktorých jedno sa dotýka útulku pre 

bezdomovcov, kde sa uvažuje s nejakými finančnými prostriedkami, potom sa v uznesení 
hovorí o zvýšení príspevku pre OSS na 417 640 EUR, ale nikde v materiáli nenašiel 
konkrétne napísané, ako sa jednotlivé podprogramy zvyšujú a to na 460 tis. EUR, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v tej výslednej sume nie je len zvýšenie príspevku pre OSS, ale sú tu zahrnuté 

aj iné sociálne výdavky, ktoré boli vyrátané na základe požiadavky OSS, ktorá na základe 
polročného rozboru a predikcie do konca roku potrebuje vykryť sociálnu starostlivosť 
podľa predmetu svojej činnosti tak, aby nedošlo k stratovému hospodárstvu v tejto 
organizácii, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, prečo sa zvyšuje príspevok na bezprístrešných obyvateľov, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o položku, ktorá súvisela s úpravou objektu na Partizánskej ulici do takej 

miery, aby cez zimnú sezónu tu mohli bezdomovci existovať, teda drobné stavebné 
úpravy a nákup postelí, ale z dôvodu, že takýto variant sa neschválil, bude potrebné 
pouvažovať o náhradnom riešení, a to či kúpiť stany a zabezpečiť tak ich prezimovanie, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, kde bezdomovci zimovali vlani, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto pre nich zabezpečilo stany pri Váhu a výdaj stravy bol zabezpečený na 

bývalom kúpalisku, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že výška príspevku pre OSS bola schválená už na minulom rokovaní MsZ a teraz 

sa dostáva do rozpočtu mesta,  
- ďalej uviedla, že špecifikácia súm na jednotlivé služby, ktoré poskytujú je na stranách 23 

až 25 podrobne rozpísaná, 
 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že by bola rada, keby sa ešte iniciovalo stretnutie k útulku pre bezdomovcov, 

pretože si myslí, že nie je pravda, že sa táto akcia zamietla, ale vlastne sa neschválilo nič, 
pretože už schválené uznesenie hovorí len o tom, že MsZ berie petíciu na vedomie, malo 
by sa pokračovať v začatých aktivitách a myslí si, že vyhadzovať finančné prostriedky na 
iné náhradné riešenie je zbytočné, 
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Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že rozpočet, ktorý sa schvaľuje na budúci rok je najvyšším zákonom 

zastupiteľstva a každý je povinný ho dodržiavať a žiada, aby do uznesenia bolo dané, aby 
sa dodržiavala finančná disciplína, pretože podľa jej názoru sa nedodržiava, pretože 
v rámci úprav, ktoré sú samozrejmé, že úpravy musia byť, ale nemôžu sa robiť post, ale 
vždy dopredu a malo by sa postupovať tak, že najprv sa urobí úprava rozpočtu, až potom 
sa bude akcia realizovať, čo sa ale nerobí,  

- uviedla, že krízový režim hovorí o tom, že je útlmový režim v oblasti investičnej 
výstavby, ale naozaj a nielen pre formu, ďalej bežné a kapitálové výdavky sa nemôžu 
presúvať, teda správca kapitoly nemá ujasnené o aký výdavok v danom prípade ide, ďalej 
uviedla, že ak už sa takáto zmena vykonáva, musí byť v texte napísané z čoho tieto 
peniaze sú,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ani jeden výdavok nebol uhradený bez toho, že by nebol schválený v rozpočte, 

ide hlavne o aktivity, ktoré vznikli v rámci rekonštrukcie MŠ 8. mája, prišlo k navýšeniu, 
ktoré vzniklo v priebehu rekonštrukcie, tieto práce sa zrealizovali, ale sa nezaplatili, 
pretože sa čaká na zmenu rozpočtu, čo sa týka zmien rozpočtu pri ZŠ a MŠ Petra 
Pázmanya s VaVJM, tiež tu boli vykonané naviac práce, ktoré sa zistili v priebehu 
rekonštrukcie, 

- uviedol, že všetky tieto akcie boli schválené mestským zastupiteľstvom, nevie si 
predstaviť, čo by sa robilo, keby tieto naviac práce neboli zrealizované, ale boli 
zrealizované len práce schválené na základe projektu o NFP a po ukončení rekonštrukcie 
sa prejavia závady, ktoré boli zistené, ale ich odstránenie nebolo zrealizované,  

- uviedol, že ďalšie navýšenie bolo z dôvodu zle vypracovaného projektu, kde v projekte na 
výmenu strechy ZŠ a MŠ Petra Pázmanya s VaVJM vznikol rozdiel 300 m², ktoré 
projektant nezameral, 

- uviedol, že nebolo urobené nič naviac, čo by bolo v rozpore s finančnou disciplínou, ale 
boli len zrealizované veci, ktoré bolo nutné v tom čase zrealizovať,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že myslela hlavne na také položky ako je propagácia a marketing alebo technické 

vybavenie, kde sa presunom navyšovala pôvodne schválená suma, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- opýtal sa, kto robí projekty, keď spraví takú chybu oproti skutkovému stavu a kto zo 

zamestnancov MsÚ tieto práce preberá, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že za mesto preberá stavbu stavebný dozor Ing. Matajsová, 
 
Ladislav Gáll 
- uviedol, že projekt na rekonštrukciu maďarskej školy nebol dobrý a mesto s týmto 

projektantom už spolupracovať nebude, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že pri rekonštrukcii MŠ 8. mája ani projektant nemohol pri vypracovávaní 

projektu vedieť, v akom stave sú ležaté rozvody, pretože to sa zistilo až pri výmene 
dlažby, 
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Ing. František Botka 
- uviedol, že na rozdiel od Ing. Psotovej si nemyslí, že rozpočet je dogma, ktorá sa nemôže 

upravovať, ale práve naopak mal by sa upravovať podľa aktuálnej situácie, táto úprava je 
štvrtá, oproti tomu VÚC bude rokovať už o 18 úprave rozpočtu, 

- opýtal sa, čo sa týka investičných výdavkov - rekonštrukcia miestnej komunikácie Šaľa 
spoluúčasť na kruhovej križovatke Dolná je vynulovaná a podľa jeho vedomostí je táto 
akcia už rozbehnutá, dvakrát boli z rozpočtu VÚC na túto akciu vyčlenené finančné 
prostriedky, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa jeho informácií dnes začal proces podpisu zmluvy s dodávateľom na 

základe VOS  a pán prednosta povedal, že ak sa práce na tejto kruhovej križovatke začnú 
realizovať, náklad vznikne až v budúcom roku, uviedol, že sa plánuje rokovanie               
s Dr. Michnom a u predsedu Belicu pretože bola vysúťažená suma, nejaký dodávateľ 
a mesto chce začať rokovať aj o výške príspevku mesta Šaľa, 

 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že túto zmenu rozpočtu nepovažuje za najšťastnejšiu, pretože tento rozpočet 

nereaguje dostatočne na situáciu, aká v skutočnosti je, ukázalo sa, že príjem z predaja 
areálu na Dolnej ulici sa nevyvinie tak, ako táto zmena rozpočtu predpokladá a uvidí sa, 
ako to dopadne pri predaji COV, ale myslí si, že tento proces môže trvať oveľa dlhšie, ako 
do konca roku, pretože o ňom rozhodujú aj iné inštitúcie ako mesto a to napríklad kataster 
alebo banky s tým, že je pre neho úplne nepochopiteľné, že ak sa mesto ocitlo v nejakej 
krízovej situácii, lebo príjmy mesta sa zásadne menia, tak tretíkrát sa prijíma úprava 
rozpočtu, kde tretíkrát sa zvyšujú bežné výdaje a znižujú bežné príjmy, 

- uviedol, že  už pri prvom prerokovávaní návrhu na úpravu rozpočtu poslanci apelovali na 
to, aby sa bežné výdaje udržali v nejakých hraniciach, ak sa nedajú znížiť, ale naopak 
neustále sa zvyšujú, ďalej uviedol, že už dnes je jasné, že sú vyššie ako pôvodne 
plánovaný rozpočet pred tým ako bol prispôsobený tomu, že naše príjmy sa napĺňať 
nebudú, 

- uviedol, že v príjmovej časti sú rizikové dva zásadné príjmy, ak vynechá jeden, ktorý bol 
zlikvidovaný a to príjem z Kráľovskej, ostávajú dva zásadné príjmy a to z predaja Dolnej 
a COV, ktoré sú rizikové a nie je ponúknutá alternatíva, čo sa stane ak jednoducho 
nebudú, tak potom je do určitej miery o tom zbytočné na dnešnom rokovaní MsZ hovoriť, 
pretože dnes sa nevie alternatíva výpadku 50 mil. Sk, 

- uviedol, že pri použití úveru, ktorý bol určený na prefinancovanie ZŠ Murgaša je uvedené, 
že tieto finančné prostriedky budú použité na ďalšie investičné akcie a opýtal sa, z čoho je 
financovaný prepad bežnej časti rozpočtu vo výške 760 00 EUR, pretože sa nedá presne 
identifikovať, z ktorých peňazí to je, každopádne je to z kapitálových a jednoducho boli 
použité na to, že nimi boli vykryté straty, ktoré vznikajú, či už v súvislosti s realizáciou 
MŠ, kde sa ukázal rozdiel najväčší, ale aj pri ostatných akciách, ktoré sú navyšované, či 
už realizácia parkovísk, rekonštrukcia ZŠ Pázmaňa a naozaj sa stáva pravidlom, že 
konečná suma akcie je vyššia a myslí si, že v takýchto neistých parametroch, ako sa dnes 
javí príjmová časť rozpočtu v kapitálových príjmoch, z ktorých  sa kryjú aj bežné výdaje, 
je táto úprava rozpočtu zbytočná, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že určite nie je zbytočná, pretože treba vykonať úhrady dodávateľom v zmysle 

NFP; v zmysle transferu jednej príspevkovej organizácii; taktiež dnes zriadenej 
rozpočtovej organizácii, 
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Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že on hovorí o bode č. 1 a ten sa transferu knižnice netýka, tiež uviedol, že púšťať 

sa do projektov, ktoré sa nemusia momentálne riešiť, ako napríklad kompostáreň, pretože 
ide o veci, kde mesto bude musieť znášať minimálne spolufinancovanie a je zbytočné 
teraz stanoviť kontúry rozpočtu, kde už v tejto chvíli je jasné, že sa v tejto podobe 
neodohrá, preto navrhol, aby bolo k tomuto bodu prijaté uznesenie na úpravu rozpočtu 
a hlasovalo sa len o bode 2 a 3 a to z dôvodu, že príspevok pre OSS bol už odsúhlasený 
a tiež transfer pre novú rozpočtovú organizáciu, ktorá dnes už bola schválená, 

 
Martin Alföldi 
- myslí si, že hlasovať o uznesení tak, ako navrhol Mgr. Belický sa nedá, pretože ak budú 

schválené transfery, musí sa pristúpiť k úprave rozpočtu, je potrebné schválenie navýšenia 
týkajúce sa MŠ 8. mája a ZŠ a MŠ Petra Pázmanya s VaVJM, 

- opýtal sa, či správne pochopil, že sa mesto nemá púšťať do projektov z výzvy v rámci 
životného prostredia z NFP, o záchytné parkovisko – zeleň a uviedol, že 
v programovacom období vyšla na roky 2007 – 2013 výzva, kde maximálny možný 
príspevok na jeden projekt je 25 mil. EUR, mesto má spracovaný projekt a opýtal sa, či sa 
má tento projekt stiahnuť a neuchádzať sa o tento grant, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že on sa len opýtal, či toto je teraz to najdôležitejšie a nerozumie tomu, prečo 

schválenie transferu súvisí so zmenou rozpočtu v tejto podobe, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je potrebné schváliť aj ďalšie zmeny z dôvodu možnosti vyplatenia už 

spomínaných dodávateľov, 
- uviedol, že čo sa týka navyšovania bežných výdavkov, tie sa navýšili tým, že časť 

kapitálových výdavkov sa prekvalifikovala na údržbu a opravy, teda nenavyšujú sa 
vnútornou spotrebou úradu alebo chodu mesta, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že trvá na svojom poslaneckom návrhu, pretože aj tak sa rozpočet otvorí  

3. decembra, v tejto chvíli, keď už sú prečerpané, nedočerpané veci, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nič nie je prečerpané, ani jedna faktúra, ktorá nie je schválená v rozpočte, nie 

je zaplatená, ale niektoré faktúry sú už splatné, chceme ich uhradiť, preto bol predložený 
návrh na zmenu rozpočtu, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nezdieľa presvedčenie o tom, že by mal povedať áno na to, čo už sa stalo aj 

bez súhlasu mestského zastupiteľstva a potom sa znova k tomu vrátiť v decembri a myslí 
si, že neschválením návrhu na úpravu rozpočtu nie sú ohrozené životné funkcie mesta, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- upozornil na to, že sú tým ohrozené projekty, ktoré sa netýkajú len tohto roku, ale týkajú 

sa aj nastavenia projektov pre ďalšie výzvy, ktoré začnú budúci rok,   
 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- uviedol, že predpokladá, že v rámci tohto rozpočtu sa nerozhoduje o kompostárni, 
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- uviedol, že čo sa týka bežných príjmov, deficit bežných príjmov a výdavkov je už 
obrovský a opýtal sa, či sa tento deficit dá zvládnuť na budúci aj ďalší rok alebo sa teraz 
chce zvládnuť tým, že sa predá nejaký majetok alebo si mesto zoberie úver, pretože podľa 
jeho názoru žiadna iná možnosť neexistuje,  

- uviedol, že bežné príjmy musia kryť bežné výdavky, bežné príjmy sú tie, ktoré sú z daní 
alebo bežných príjmov mesta, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že o kompostárni sa bude hovoriť až v nasledujúcom bode a to ohľadom majetko- 

právneho vysporiadania, je to investícia spoločnosti SITA Slovensko, a.s., mesto chce 
mať kompostáreň a SITA Slovensko, a.s. zobrala na seba náklady na jej vybudovanie,  

- uviedol, že čo sa týka hradenia bežných výdavkov, je pre tieto dva roky udelená výnimka,  
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že je pravda, že je udelená výnimka, ale keď bude dlh stále narastať, opýtal sa, čo 

bude, keď už výnimka udelená nebude, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že tieto dva roky sú kryté cez návratky grantov, teda účtovne je tento deficit 

v poriadku, nebudú porušené žiadne zákonné opatrenia, vláda naschvál uvoľnila tento 
paragraf v zákone o rozpočtových pravidlách, že výdavky je možné vykryť kapitálovými 
príjmami v prípade deficitu bežného rozpočtu, pretože predpokladali, že príjmy bežného 
rozpočtu nebudú postačujúce cez prerozdelenie podielových daní, teda tento scenár sa 
napĺňa a Šaľa nie je žiadna výnimka, ale viaceré obce a mestá idú do deficitu bežných 
príjmov a výdavkov, ale mesto to má kryté a budúci rok je tiež krytý návratkou grantov, 
teda z hľadiska zákona je pokrytý tento aj budúci rok, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že keď to zákon umožňuje neznamená, že to mesto musí robiť, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto reaguje na to, že je kríza, ale je tu zároveň sezóna na to, aby sa mohlo 

zveľadiť cez eurofondy, teda sú nastavené spoluúčasti, projektové dokumentácie, ktoré 
treba hradiť, bežne sa hradia z kapitálových príjmov,  

- uviedol, že mesto ide do tohto procesu, pripravuje rekonštrukciu knižnice, MŠ Hollého, na 
dobrej ceste je CMZ a ďalšie akcie, myslí, že keď je tu programovacie obdobie, treba ísť 
do toho rizika, že úverový rámec, ktorý je teraz 38 % pre budúci rok mesto zdvihne na  
45 %, teda mesto má ešte stále 15 % rezervu, teda nejde do nejakých neriešiteľných 
situácií, 

- ďalej uviedol, že si je vedomý, že už v budúcoročnom rozpočte sa mesto bude musieť 
pripraviť na rok 2011, že musia byť korigované bežné výdavky a mesto sa tiež musí 
pripraviť na to, že táto voľnosť, ktorá je daná zo zákona, padne, ale je tu aj šanca na to, 
70,3 %, ktoré mesto dostane cez prerozdelenie dane, sa podľa prísľubu ZMOS a vlády 
zvýši na 75 %, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že jeho otázka skôr smerovala k tomu, ako sa tento deficit zvládne po troch 

rokoch,  
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bude musieť byť veľmi vážny sek do prevádzkových nákladov, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- myslí si, že celá diskusia vznikla z nepochopenia ekonomických pojmov, čo sa týka 

eurofondov, ide o jediné vedľajšie príjmy, všetky projektové dokumentácie sú spravené 
a nevyužiť finančné prostriedky z eurofondov je podľa nej hriech,  

- ďalej uviedla, že predsa nemôžu byť neschválené finančné prostriedky pre školstvo, 
znovu upozornila na to, že finančná disciplína musí byť, môže prísť k úprave rozpočtu, ale 
tieto opatrenia musia byť zdôvodnené, uviedla, že nesúhlasí, aby án blok všetko bolo dané 
preč, pretože to by sa dotklo aj školstva a bola by tým ohrozená ich bežná prevádzka, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský – faktická poznámka 
- opýtal sa, či 15 % rezervy vystačí , keď na budúci rok budú verejné zdroje krátené o 40 %, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že hlavný príjem mesta je cez prerozdelenie podielových daní a rokuje sa o tom, 

že ten sa pre samosprávy zvýši zo 70,3 % na 75 % a už v tomto roku by to malo byť 
doplnené,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa hovorilo o tom, ako budú projekty z eurofondov ohrozené a opýtal sa, či sa 

o každej žiadosti na eurofondy z hľadiska finančného zabezpečenia nerokuje zvlášť 
a opýtal sa, či projekty vypracované napríklad v novembri tohto roku budú ešte tento rok 
zaplatené, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že z hľadiska spoluúčasti áno a projekty pripravené tento rok, budú tento rok aj 

zaplatené, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie je pravda, že neschválením úpravy rozpočtu budú ohrozené eurofondy 

a myslí si, že tak ako išli doteraz pôjdu aj naďalej, 
- ďalej uviedol, že neverí tomu, že niektorý zo spomínaných projektov pôjde ešte 

v novembri a uviedol, že nehovoril o tom, aby sa zmena rozpočtu vôbec neprijala, ale aby 
sa prijala v decembri, keď budú známe všetky parametre rozpočtu, teda aká je príjmová 
časť a k tomu sa prispôsobili výdavky. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do uznesenia bod C. ukladá dodržiavať finančnú disciplínu. 

T: trvale                                                                       Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009  

B. schvaľuje  
1. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS 

mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR, 
2. transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána 

Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR. 
Prezentácia: 18 
Za:    8 
Proti:    8 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 

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

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009  

B. schvaľuje  
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne: 
 

Bežné príjmy:                                            11 436 133 EUR  
Bežné výdavky:                                         12 194 755  EUR  
Rozdiel:                                                                    -758 622 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 217 139 EUR 
Kapitálové výdavky:  2 037 443 EUR 
Rozdiel: 1 179 696 EUR 
    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 653 272 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 14 232 198 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:                               421 074 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 2 139 031 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             2 439 527 EUR 
Rozdiel: - 300 496 EUR 

 
Rozpočet na rok 2009 celkom: 

            Príjmy celkom: 16 792 303 EUR 
            Výdavky celkom: 16 671 725 EUR 
            Rozdiel celkom:                                      120 578 EUR 
 

2. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS 
mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR, 
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3. transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána 
Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    9 
Proti:    5 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

Mgr. Jozef Belický – procedurálny návrh  
- uviedol, že nakoľko konečné hlasovanie o návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa  

neprinieslo očakávaný efekt a jeho argument o tom, že postráda alternatívu o tom, čo sa 
stane, keď sa nenaplnia príjmy v kapitálovej časti a tiež si myslí, že na toto malo byť 
reagované a mestské zastupiteľstvo malo byť informované o tom, čo sa stane v prípade, ak 
finančné prostriedky neprídu, ktoré investičné akcie sa presunú do ďalšieho obdobia 
a taktiež nie je spokojný s tým, ako bolo naložené s úverom a chcel by si to vydiskutovať 
a možno aj ďalší poslanci, a preto navrhol k tomuto bodu zvolať samostatné mimoriadne 
rokovanie MsZ do 10 dní, kde by sa vrátilo aj k téme útulku pre bezdomovcov. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- zvolať do 10 dní mimoriadne rokovanie MsZ k návrhu na úpravu rozpočtu a zriadeniu 

útulku pre bezdomovcov, 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta Martina Alföldiho v znení: 
- rokovať aj po 22.00 hodine, až do prerokovania všetkých bodov programu 6. riadneho 

zasadnutia MsZ.     
Prezentácia: 15 
Za:  13 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh primátora mesta Martina Alföldiho bol prijatý. 
 
 
5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1a-

2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali.“ - materiál číslo C 5/6/09 

 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ. 
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6. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-
3 Operačného programu životné prostredie (Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA 
OVZDUŠIA  - I. a III. skupina aktivít) za účelom realizácie projektu „Opatrenia na 
zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ - materiál číslo C 6/6/09 

 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ. 

 
 
7. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 - materiál číslo  

C 7/6/09 
 

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
   
1. Peter Tóth, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo  

D 1/6/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či žiadateľ má túto plochu v prenájme, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že žiadateľ má plochu prenajatú. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
 žiadosť o zmluvný odplatný prevod pozemku, 
B.  konštatuje, 
 že sa jedná o zmluvný odplatný prevod pozemku v zmysle § 9a, ods. 8,   písm. b zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
C.  schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť par. č. 852/1, v zmysle GP č. 37/2006 overeného 

Správou katastra Šaľa parc. č. 852/8 o výmere 21 m2 v cene 53,110 Eur/m2 (1 600,- Sk) 
v celkovej cene 1 115,31 Eur pre Petra Tótha, bytom Kukučínova ul. 534/42, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:     4 
Proti:  12 
Zdržal sa:   2  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 
Budovateľskej ul. - materiál číslo D 2/6/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky – poslanecký návrh  
- navrhol, aby do bodu B. uznesenia bolo doplnené vybudovanie „verejného“ parkoviska, 
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, či dotknutí obyvatelia okolitých domov nemali námietky voči vybudovaniu 

parkoviska, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že komunikoval so zástupkyňou vedľajšieho obytného domu, ktorá sa vyjadrila, 

že obyvatelia tohto domu nemajú námietky voči vybudovaniu parkoviska. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Lászlóa 
Gyurovszkého v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
 žiadosť o prenájom pozemku na Budovateľskej ul., 
B. schvaľuje 

prenájom pozemku, časť parc. č. 922/1 za účelom vybudovania verejného parkoviska 
o výmere cca 110 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. cca 72,93 Eur/rok pre Patrika Poláka, 
Nádražná 710/1, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66, Šaľa – žiadosť 

o prenájom pozemku - materiál číslo D 3/6/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, kde presne sa bude navrhnuté ihrisko nachádzať, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to bude zo strany Antičárdy. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
 žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul., 
B.  schvaľuje 

prenájom pozemku, časť parc. č. 2694 o výmere cca 108 m2 na Okružnej ul. v cene  
0,099 Eur/m2/rok, t.j. 10,69 Eur/rok za účelom vybudovania dvoch ihrísk pre hru petang, 
pre Klub priateľov petangu Svätopluk, zastúpeného Petrom Šúrym.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň - materiál 

číslo D 4/6/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- opýtal sa, že pokiaľ je tento projekt financovaný z európskych zdrojov, či nepríde ku 

kolízii s tým, že organizácia, ktorá to v súčasnosti vykonáva, vybudovaním kompostárne 
bude vylúčená, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto sa dohodlo so spoločnosťou SITA Slovensko, a s., že celú prípravu, 

vrátane projektov, inžinieringu prefinancuje, žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
bude podávať mesto a predpoklad je, že k tomu príde až začiatkom roka, ale projekt je už 
rozbehnutý, teda zo strany spoločnosti SITA Slovensko, a.s. je aj prísľub na 5 % 
spolufinancovanie z toho, čo by malo platiť mesto, teda táto investícia by mala byť v réžii 
SITA Slovensko, a.s., mesto bude len formálne vystupovať ako žiadateľ s tým, že túto 
akciu kompletne zafinancuje SITA Slovensko, a.s., 

 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- uviedol, že sa opýtal len preto, lebo sa zlikviduje jedna firma a či to nespraví nejaký 

problém, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa o likvidácii akej firmy Ing. Stredanský hovorí, 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- uviedol, že doteraz kompostáreň prevádzkovala firma Ing. Ivana Kováča, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že už minimálne pred rokom bolo rozhodnuté o tom, že zber biologického 
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odpadu bude vykonávať spoločnosť SITA Slovensko, a.s., 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že faktom je to, že pre spoločnosť SITA Slovensko, a.s. túto činnosť vykonáva 

Ing. Kováč a chce sa opýtať, koľko mesto ušetrí tým, že bude mať vybudované vlastné 
kompostovisko, čo okrem povinnosti ho prevádzkovať mesto získa, či mesto bude 
zamestnávať ľudí alebo túto kompostáreň bude prevádzkovať pre mesto Šaľa spoločnosť 
SITA Slovensko, a.s., a či potom si zníži náklady na zneškodňovanie biologického 
odpadu,  

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že kompostovisko v tejto lokalite bude riešiť aj tzv. kuchynský odpad, ktorý sa tu 

bude likvidovať, je tu predpoklad, že prekládka, ktorá strpčuje život obyvateľom mestskej 
časti Veča v okolí ulice Fr. Kráľa by sa presťahovala do tejto lokality, teda je to robené 
s výhľadom, že spoločnosť SITA Slovensko, a.s. dopracuje tento projekt aj o prekládku 
komunálneho odpadu, ktorý vozí odpad do Mochoviec, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- znovu sa opýtal, čo vybudovaním kompostárne mesto získa, či sa dosiahne úspora a či 

bude vyhlásená súťaž na jeho realizáciu, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nič sa pre mesto nezmení, bude mať len vybudovanú kompostáreň podľa 

noriem a v súlade so zákonom, a je tu perspektíva taká, že celý tento odpadový biznis 
bude sústredený mimo Šale do tejto lokality, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či je to pre mesto aj finančne zaujímavé alebo je to len súčasť nejakého veľkého 

projektu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto získa majetok v podobe kompostárne, ktorú zaplatí niekto iný, teda 

v tomto prípade spoločnosť SITA Slovensko, a.s. a eurofondy, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že on bol vždy za to, aby sa mesto zbavilo hospodárskych činností a nerozumie, 

prečo by teraz malo na seba zobrať ďalšiu hospodársku činnosť, 
- opýtal sa, či kompostovisko, ktoré v súčasnosti spracováva biologický odpad nie je 

postavené v súlade so zákonom, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nemá možnosť ďalšieho rozvoja v zmysle územného plánu, pretože je tu 

stavebná uzávera v zmysle priemyselnej výroby, a keďže spoločnosť SITA Slovensko, a.s. 
prišla s ponukou, že vypracuje projekt a zafinancuje 5 % financovanie, mesto podá projekt 
a ak získa NFP dohodne sa zmluvou o prevádzkovaní s touto spoločnosťou do roku 2019 
a po 5 rokoch to prejde do majetku mesta, kedy mesto vypíše ďalšie verejné obstarávanie 
na dodávku tejto služby a bude vlastniť kompostovisko,   

- uviedol, že mesto bude mať z NFP vybudovaný majetok, z ktorého môže v budúcnosti 
profitovať, 
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Ing. Ivan Kováč – faktická poznámka 
- uviedol, že keď sa hovorilo o územnom pláne, bude aj on požadovať zmenu, pretože on 

kupoval predmetný pozemok vtedy, keď tu bola určená priemyselná zóna, je tu teraz 
umiestnená kompostáreň, ktorá funguje, je tu priemyselná zóna a zrazu je tam územie na 
výstavbu bytov, to znamená, že kto tu teraz je, nebude môcť ďalej nič v tejto lokalite robiť 
a bola tu pôvodne navrhnutá polyfunkcia s bývaním, ale nakoniec tu ostala len bytová 
výstavba, 

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že sa čuduje argumentom Ing. Kováča, nakoľko bol jedným z tých, ktorí zmeny 

územného plánu schvaľovali, 
 
Ing. Ivan Kováč 
- uviedol, že vtedy tu bolo navrhnuté alternatívne riešenie a to mu vyhovovalo, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že schvaľovaný bol jeden návrh a nie alternatívy, 
 
Ing. Ivan Kováč 
- uviedol, že v roku 2003 bol oslovený mestom a zriadil kompostáreň, investoval do 

majetku a spevnených plôch a myslí si, že mesto má predstavu, že vybudovaním vlastnej 
kompostárne bude likvidácia biologického odpadu lacnejšia ako doteraz, ale myslí si, že 
nebude; uviedol, že len na udržanie kompostárne bude treba nemalé finančné prostriedky 
a treba rozmýšľať nad tým odkiaľ ich bude mesto brať, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, aby sa nepredával majetok pod cenu a mesto bude mať finančné prostriedky na 

takéto veci, 
 
Ing. László Gyurovszky – procedurálny návrh 
- uviedol, že podľa jeho názoru doteraz nebol schvaľovaný materiál o tom, že mesto bude 

mať vlastnú kompostáreň a zdá sa mu preto neštandardné, že sa k tomuto projektu 
poslanci dostávajú cez pozemky pod prístupovou cestou a preto navrhol, aby bol tento 
materiál stiahnutý z rokovania a pripravený materiál o vybudovaní kompostárne s vyčísle-
ním nákladov, ktoré to bude mesto stáť, 

- myslí si, že na základe teraz predloženého materiálu sa rozhodnúť nedá, preto žiada 
vypracovať materiál, ktorý bude hovoriť o tom, aký je terajší stav, čo sa novým stavom 
získa, aké budú náklady a tiež si myslí, že ak to bude pre mesto výhodné, nebude problém, 
aby to poslanci schválili,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tento materiál vôbec nehovorí o projekte kompostárne ako takej, ale 

o prístupovej komunikácii a bolo povedané, že materiál bude predložený na rokovanie 
MsZ, 

 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že nie je ochotný schvaľovať prístupové cesty k projektu, ktorý nie je schválený. 
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Procedurálny návrh Ing. Laszlóa Gyurovszkého v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ a predložiť materiál o projekte kompostárne (aký je 

terajší stav, čo sa novým stavom získa, aké budú náklady) 
Prezentácia: 17 
Za:  10 
Proti:    3 
Zdržal sa:   4  
Procedurálny návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý. 
 
 
5. Ing. Marcel Körösi, ul. SNP 72/12, Nová Dubnica – žiadosť o odkúpenie pozemku do 

majetku mesta - materiál číslo D 5/6/09 
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 odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta, 
B.  schvaľuje 

odkúpenie pozemku do majetku mesta, parc. č. 8/8, zastavaná plocha o výmere 12 m2 za 
cenu 137,41 Eur (4 140,- Sk) od Ing. Marcela Körösiho, bytom ul. SNP 72/12, Nová 
Dubnica. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, 

s.r.o.) zo dňa 09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov - materiál číslo F 1/6/09   
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 Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.) 
zo dňa 09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov, 
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B. schvaľuje 
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.) zo dňa 
09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov a kompenzáciu nákladov ku dňu 30. 09. 2009. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh „Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej 

autobusovej doprave na území mesta Šaľa na obdobie od 1. januára 2010 do 
31. decembra 2010“ uzatvorenej podľa ustanovenia § 15 a § 30 písm. d) zákona NR 
SR č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa 
ustanovení § 261 a § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - 
materiál číslo F 2/6/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- podporil predložené uznesenie, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, ako sa dospelo k  cene, pretože je najnižšia spomedzi uvedených cien, alebo 

ináč povedané dotácie sú najvyššie, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že cena nebola upravovaná a vyšlo sa v ústrety obyvateľom mesta tým, že cena 

bola ponechaná vo výške, v akej bola stanovená v roku 2008, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či potrebná dotácia je vyčlenená v rozpočte a opýtal sa, na čo sa vypíše súťaž,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je v rozpočte na tento aj na budúci rok a potom sa vždy robí záverečná 

bilancia, kde sa porovnajú skutočné náklady, ktoré mala SAD na prevádzku dopravy na 
území mesta so štvrťročnými subvenciami a urobí sa záverečná bilancia, ďalej uviedol, že 
vlani bolo mesto plusové a posledná splátka sa korigovala, 

- uviedol, že zmluva na prepravcu je podpísaná len do konca budúceho roka, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že v rozpočte sa ráta s cenou pohonných hmôt 0,9 EUR a opýtal sa, či majú 

špeciálnu cenu, 
 
Martin Alföldi 
- myslí si, že SAD nakupuje priamo od Slovnaftu a nevie, ako sa bude táto cena vyvíjať, 



 50

Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že stále je to len v polohe návrhu rozpočtu a podľa toho, ako sa bude vyvíjať 

nákupná cena pohonných hmôt potom sa to dá do bilancie celkových nákladov, ktoré 
SAD vynaloží. 

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

návrh zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej 
autobusovej doprave na území mesta Šaľa na rok 2010, vrátane jej príloh, 

B. schvaľuje 
Zmluvu o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej 
doprave na území mesta Šaľa na rok 2010, vrátane jej príloh. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných 

obvodov vo volebnom období 2010 – 2014 - materiál číslo H 1/6/09 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
- uviedol, že nakoľko bolo uznesenie predložené vo forme alternatív, navrhuje alternatívu  

18 poslancov  a 2 volebné obvody, čím by do budúcna nastala aj určitá úspora nákladov, 
 
Ing. František Botka – procedurálny návrh 
- uviedol, že predloženie takéhoto materiálu a v takomto časovom predstihu sa na VÚC 

stretlo s kritikou, pretože je minimálne neštandardné prijímať rok pred voľbami takýto 
materiál,  

- opýtal sa predkladateľa, s kým tento materiál prekonzultoval, pretože si myslí, že by to 
malo byť politické rozhodnutie všetkých strán v zastupiteľstve,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka úspory, bola by cca 1,4 mil. Sk za celé volebné obdobie, čo si 
myslí, že nie až taká veľká suma, 

- uviedol, že odmeny poslancov v Šali patria medzi najnižšie v Nitrianskom samosprávnom 
kraji, 

- podal procedurálny návrh, stiahnuť tento materiál z rokovania MsZ a predložiť ho vtedy, 
keď to bude aktuálne, ale ešte sa rozhodne po odpovediach Ing. Mečiara, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že nesúhlasí so zvyšovaním počtu poslancov, aj keď to VÚC Nitra robí, 
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- ďalej uviedol, že tento materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestskej rady, ktorá je 
práve tak kreovaná, že sú v nej zástupcovia všetkých politických strán, čo znamená, že 
táto informácia išla od všetkých politických strán, ktoré tam majú zastúpenie,  

- uviedol, že je pravda, že odmeny poslancov v Šali sú nižšie ako v okolitých mestách, ale 
nemyslí si, že to je relevantné. 

 
Nakoľko Ing. František Botka aj po odpovediach Ing. Jozefa Mečiara trval na svojom 
procedurálnom návrhu, pristúpilo sa k hlasovaniu o podanom procedurálnom návrhu.  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ, 
Prezentácia: 17 
Za:    8 
Proti:    8 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Františka Botku nebol prijatý. 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že jemu sa návrh na zníženie poslancov pozdáva a myslí si, že netreba 

argumentovať úsporou, ani porovnávaním s ostatnými mestami, treba hovoriť 
o efektívnosti rokovania, možno menej ľudí sa skôr dohodne, 

- podal poslanecký návrh stanoviť počet poslancov 21 a 3 volebné obvody, 
 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh stanoviť počet poslancov 15 a 2 volebné obvody. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava 
Polónyiho) v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov 
vo volebnom období 2010 – 2014, 

B. určuje 
pre volebné obdobie 2010 – 2014: 
- počet poslancov 18 
- počet volebných obvodov 2  (12 poslancov – Šaľa,  6 poslancov – mestská časť Veča). 

 
Prezentácia: 18 
Za:  11 
Proti:    5 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 2/6/09 
Predložil MUDr. Igor Bečár, člen komisie pre udeľovanie ocenení mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

1/ udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre: 
- Ružena Bóriová 
- Ján Humpl 
- Eduard Kukan 
- Organizátori Šalianskeho Maťka J.C. Hronského v zastúpení MUDr. Svetozárom 

Hikkelom 
       2/ udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre: 

- Alžbeta Szabová  
- Ján Johanides in memoriam.  

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na „Čistenie miestnych 

komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa, strojné a ručné, 
celoročné“ - materiál číslo H 3/6/09 

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 súťaže „Čistenie miestnych komunikácií,     
chodníkov a verejných  priestranstiev  v  k.ú.  Šaľa, strojné a ručné, celoročné“, 

B. schvaľuje 
1. podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže „Čistenie miestnych komunikácií, 

chodníkov a verejných  priestranstiev v k.ú. Šaľa, strojné a ručné, celoročné“, 
2. doplnenie vyhlásenia verejnej súťaže do plánu VO na rok 2009, 
3. komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Marián Kántor 
- predniesol žiadosť občanov ohľadom križovatky pri Kauflande, predĺžiť čas svietenia 

zelenej pre chodcov na semafóre, pretože je tu problematické prechádzanie cez cestu 
hlavne od mosta,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude oslovený správca semafórov. 
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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 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Peter Hollý 
 
 
členovia:  Ladislav Košičár 
                  
 
                RSDr. Peter Gomboš  
 

 
 
 
 
 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 5. novembra 2009   


