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MESTO ŠAĽA 

 
 

ZÁPISNICA 
z 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Šali, ktoré sa uskutočnilo 18. apríla 2006 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
  
1. OTVORENIE 
 
Ing. Tibor Baran, primátor, otvoril 2. riadne zasadnutie mestskej rady. Privítal všetkých 
prítomných a skonštatoval, že v momente otvorenia zasadnutia MsR sú prítomní  
4 členovia, čo je nadpolovičná väčšina a mestská rada je uznášania schopná vo všetkých 
bodoch programu.  
 
Ospravedlnení:  
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka 
 
Zapisovateľka Adriana Bosá, Elena Hlavatá, pracovníčky oddelenia  vnútorno-organizačného. 
 
Ing. Tibor Baran, primátor, navrhol upraviť rokovací program nasledovne: 
Presunúť bod 4. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 
2005 pred bod 2. Majetkové záležitosti z dôvodu ďalších pracovných povinností Dr. Ľubora 
Gálla. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní o doplnení programu a programu ako celku bol prijatý 
nasledovný program 2. riadneho zasadnutia MsR: 
 
 
1. Otvorenie 
2. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2005 

predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
3. Majetkové záležitosti 

predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
3. 1. Veronika  Mareková,  Bilická 7,  Šaľa – návrh  na vysporiadanie   vlastníckeho  
práva k nehnuteľnostiam pri rodinnom dome 
3. 2. MUDr. Regan a Mgr. Júlia Belovičoví – žiadosť o prenájom príp. odkúpenie 
pozemku pri  obslužnej komunikácií 
3. 3. FK Slovan Duslo Šaľa – prenájom futbalového areálu na Nitrianskej ul. 
3. 4. Regionálna rozvojová agentúra –  žiadosť o prenájom  nebytových priestorov v DK 
za symbolickú cenu 
3. 5. Milan Takáč – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. 
3. 6. Odplatný prevod hnuteľného  majetku – „NN   rozvody –  Obslužná    komunikácia 
a inžinierske siete, Šaľa“- kúpna   zmluva   medzi   mestom Šaľa a Západoslovenskou         
energetikou a. s. Bratislava 
predkladá Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 
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4. Zmluva o údržbe medzi mestom Šaľa  a Nitrianskym samosprávnym krajom -  ul. 
Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná  
predkladá Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 

5. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 
účet mesta Šaľa za rok 2005 

 predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 
  predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
7. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa, s. r. o. 

v likvidácii 
 predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

8. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya 
a vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa P. Pázmaňa č. 48,  
k 1. septembru 2006 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský  

9. Stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov ÚP mesta Šaľa  
 predkladá Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt 

10. Rôzne 
11.  Návrh na zvolanie 2. riadneho zasadnutia MsZ 
12.  Záver 
 
 
 
2. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2005 
Predložil Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
 
Rozbor hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa k 31. 12. 2005 sa predkladá 
v súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, ktorý ukladá príspevkovej organizácii obce povinnosť vykonať 
ročné zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. V konkrétnej podobe je 
zúčtovaním nakladania s príspevkom zriaďovateľa, ktorým je napojená na jeho rozpočet. 
Povinnosť organizácie ako poskytovateľa sociálnych služieb predložiť správu o hospodárení 
za predchádzajúci kalendárny rok vyplýva i z ustanovenia zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté  
 
Uznesenie MsR č. 10/2006 – k materiálu: Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná 
závierka OSS mesta Šaľa za rok 2005 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2005 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta 
Šaľa ku dňu 31. 12. 2005, 
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B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2005 
a uhradenie straty vo výške 356 913,97 Sk z rezervného fondu OSS.  
 
 
3. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
3.1. Veronika Mareková, Šaľa, Bilická ul. 7 – návrh na vysporiadanie vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti pri rodinnom dome 
 
Jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pkn a súčasne o žiadosť 
o zmiernenie krivdy. Žiadateľka pri vysporiadaní dedičstva po zomrelom manželovi v r. 2000 
zistila, že mesto Šaľa má spoluvlastnícky podiel na pozemku, ktorý spolu s manželom užívali 
vo viere, že je ich. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanovisko komisie finančnej a pre správu majetku: 
Návrh komisie na stanovenie ceny bol 147,-- Sk/m2. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 11/2006 – k materiálu: Veronika Mareková, Šaľa, Bilická 7 – návrh na 
vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri rodinnom dome 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pri rodinnom dome  
p. Marekovej, Šaľa, Bilická u. 7, 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť odpredaj časti pozemku pkn parc. č. 1625/1 vedenej v PK vložke  
č. 1140 pre k. ú. Šaľa vo výmere cca 1871 m2 v podiele ½ rod. Marekovej v cene za m2 
podľa odporúčania komisie finančnej a pre správu majetku, zbytok pozemku 
nachádzajúci sa v miestnej komunikácii (Bilická ul.) o výmere cca 100 m2 odčleniť 
z parcely a odkúpiť podiel ½ po zápise do KN na Správe katastra v prospech mesta. 
 
 
3.2. MUDr. Regan Belovič, Šaľa, Agátová č. 10, Mgr. Júlia Belovičová, Šaľa, Jánošíkova 
č. 25 – žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku  
 
Jedná sa o žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku na 99 rokov za minimálne nájomné za 
účelom vybudovania prístupovej komunikácie na vlastné náklady. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Doplnené stanoviská: 
Komisia finančná a pre správu majetku – odporúča vyriešiť problém parkovania pozdĺž celej 
obslužnej komunikácie, uvedenou žiadosťou sa komisia bude zaoberať po doriešení 
problému. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 12/2006 – k materiálu: MUDr. Regan Belovič, Šaľa, Agátová č. 10, 
Mgr. Júlia Belovičová, Šaľa, Jánošíkova č 25 – žiadosť o prenájom príp. odkúpenie 
pozemku 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o o prenájom príp. odkúpenie pozemku, 
B. neodporúča 
MsZ v Šali schváliť prenájom príp. odkúpenie pozemku, parc. č. 2016/3 pre súrodencov 
Belovičových. Právo prechodu cez predmetný pozemok riešiť až po definitívnom 
rozhodnutí o využití pozemku.  
 
 
3.3  Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prenájom futbalového areálu na ul. Nitrianskej 
v Šali 
 
Kúpnou zmluvou medzi FK Slovan Duslo Šaľa a mestom Šaľa prešli do vlastníctva mesta 
stavby: futbalový štadión, sociálno-prevádzková budova s tribúnou, byt správcu a vedľajšie 
stavby a to vedľajšia tribúna, garáž a pomocné sociálne priestory. Tento futbalový areál je 
v užívaní občianskeho združenia FK Slovan Duslo Šaľa. 
 
MsÚ Šaľa odporúča prenájom celého futbalového areálu za symbolickú cenu 1,-- Sk/mesiac, 
t. j. 12,-- Sk/rok vzhľadom na charakter činnosti daného občianskeho združenia. Režijné 
náklady hradí vlastník, náklady na bežnú údržbu bude hradiť nájomca.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla vyčleniť byt správcu z prenájmu za symbolickú cenu 1,-- Sk/mesiac, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- podporil návrh Ing. Heleny Psotovej, 
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Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 13/2006 – k materiálu: Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prenájom 
futbalového areálu na ul. Nitrianskej v Šali 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o prenájom futbalového areálu za symbolickú cenu, 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť prenájom futbalového areálu na ul. Nitrianskej, vrátane ihriska, 
sociálno-prevádzkovej budovy s tribúnou a vedľajších stavieb a to vedľajšej tribúny, 
garáže a pomocných sociálnych priestorov za symbolickú cenu 1,-- Sk/mesiac, t. j.  
12,-- Sk/rok. 
 
 
3.4. Regionálna rozvojová agentúra – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome 
kultúry za symbolickú cenu 
 
Jedná sa o žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry za účelom zriadenia 
Komunitného centra v Šali za symbolickú cenu. Priestory budú využívať mimovládne 
organizácie mesta na svoje aktivity, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu 
prenájmu nebytových priestorov, vrátane režijných nákladov. Regionálna rozvojová agentúra 
je združenie právnických osôb. Hlavnou náplňou je rozvoj regiónu prostredníctvom 
získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ do Šalianskeho regiónu. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- Regionálna rozvojová agentúra sídli na OÚ – dôvod sťahovania?  
- RRA je združenie právnických osôb – nie je dôvod na prenájom za symbolickú cenu, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- mesto zmapovalo tretí sektor, RRA usporadúva stretnutia s neziskovými organizáciami 

cca jedenkrát mesačne, majú predstavu využitia voľného priestoru v DK, ide o to, aby 
neziskové organizácie mali priestor pre svoju činnosť, 

- predbežne je stanovené ďalšie stretnutie, 
- nájsť spoločné riešenie na využitie jednej dielensko-administratívnych budov MET, 
- navrhol riešiť otázku bezdomovcov,  
- po predchádzajúcom rokovaní so zástupcami RRA navrhol predložiť podrobnejší materiál 

na rokovanie MsZ, 
- RRA chce zatiaľ vytvoriť priestor len pre neziskové organizácie v Šali, 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla prepracovanie celého materiálu, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- navrhol predložiť doplňujúce informácie pre MsZ, 
- neviazať mesto do nájomného vzťahu, ale riešiť prenájom dočasnou zmluvou, 
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Ing. Tibor Baran, primátor 
- navrhol zmenu uznesenia v nasledovnom znení: 
B. odporúča 
predložiť na 3. riadne zasadnutie MsZ v Šali koncepciu prác s neziskovými organizáciami, 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 14/2006 – k materiálu: Regionálna rozvojová agentúra – žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry za symbolickú cenu 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry za symbolickú cenu pre 
Regionálnu rozvojovú agentúru,  
B. odporúča 
predložiť na 3. riadne zasadnutie MsZ v Šali koncepciu prác s neziskovými 
organizáciami. 
 
 
3.5. Milan Takáč – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. 
 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali. Pozemok sa nachádza pod 
prístavbou objektu pri prevádzke „Herňa“ a v tesnej blízkosti objektu. Uvedený pozemok má 
žiadateľ v prenájme. Pozemok pod prevádzkou „Herňa“ nadobudol žiadateľ do osobného 
vlastníctva.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
Komisia finančná a pre správu majetku – odporúča priamy odpredaj, 
VMČ – odporúča odpredaj pozemku pre Milana Takáča, 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 15/2006 – k materiálu: Milan Takáč – žiadosť o odkúpenie pozemku na 
Nitrianskej ul. 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. parc. č. 3080/23 a parc. č. 3080/253, 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť predaj pozemku, časť parc. č. 3080/3 o výmere 43 m2 pričlenenej 
k parc. č. 3080/23 a novovytvorená parc. č. 3080/253 o výmere 70 m2 v zmysle GP č. 
02/2006 overeného Správou katastra pod č. 17/06, spolu 113 m2 v cene 510,-- Sk/m2, t. j. 
spolu 57 630,-- Sk pre Milana Takáča, bytom Dlhoveská 1422/10, Šaľa. 
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3.6. Odplatný prevod hnuteľného majetku – „NN rozvody – Obslužná komunikácia 
a inžinierske siete, Šaľa“, kúpna zmluva medzi mestom Šaľa a Západoslovenskou 
energetikou a.s. Bratislava 
 
Jedná sa o majetkoprávne vysporiadanie časti stavby v rozsahu NN rozvody formou 
uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi mestom Šaľa a Západoslovenskou energetikou a.s. 
Bratislava. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
Komisia finančná a pre správu majetku – odporúča prehodnotiť cenu vo výške 40 % 
obstarávacích nákladov. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- žiadal vysvetlenie k cene vo výške 40 %, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
navrhol zmenu uznesenia v nasledovnom znení: 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva, 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 16/2006 – k materiálu: Odplatný prevod hnuteľného majetku – „NN 
rozvody – Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, kúpna zmluva medzi 
mestom Šaľa a Západoslovenskou energetikou a.s. Bratislava 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku „NN rozvody – Obslužná 
komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
4. Zmluva o údržbe medzi mestom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom – ul. 

Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná 
Predložila Ing. Elena Matajsová, vedúca OVaÚR 
 
MsÚ v Šali v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2006 obstaráva prípravu akcie 
„Pešia zóna Šaľa – 1. etapa“. Návrh riešenia pešej zóny vychádza a korešponduje so 
schváleným územným plánom Centrálnej mestskej zóny. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- upozornila, že materiál nie je predložený na NSK, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- vysvetlila spôsob predloženia materiálu na NSK, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- žiadal objasniť situáciu budúcich križovatiek, 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 17/2006 – k materiálu: Zmluva o údržbe medzi mestom Šaľa 
a Nitrianskym samosprávnym krajom – ul. Vlčanská, križovatka na Námestí Sv. 
Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
zmluvu o údržbe medzi metom Šaľa a Nitrianskym samosprávnym krajom o údržbe 
a majetkoprávnom vysporiadaní komunikácií a pozemkov pod nimi – ul. Vlčanská, 
križovatka na Námestí Sv. Trojice, križovatka ulíc Vlčanská a Dolná, 
B. odporúča  
MsZ v Šali schváliť predloženú zmluvu o údržbe.  
 
 
5. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 

účet mesta Šaľa za rok 2005 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 
 
Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2005 bolo zabezpečenie zdrojov na financovanie 
všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinností ustanovených zákonmi. Prioritné bolo 
zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií mesta v zmysle platných zákonov, 
zabezpečenie zdrojov na financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom 
majetku mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv, 
zabezpečenie prostriedkov na financovanie nových investičných akcií a dofinancovanie 
ukončených investičných akcií a zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov na 
financovanie začiatku roku 2006.  
 
Ing. Daša Danadová predložila stanovisko audítora. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Miroslav Polónyi 
- predložiť pre MsZ  doplnené porovnávacie tabuľky o pôvodne schválený rozpočet   



 9 

Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 18/2006 – k materiálu: Rozbor hospodárenia mesta Šaľa 
a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2005 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa za rok 2005, 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie MsZ.  
 
 
6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006  
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk 
rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 sa postupovalo v zmysle citovaného zákona so zreteľom na 
reformu riadenia verejných financií formou programového rozpočtovania výdavkov. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová  
- vyjadrila nesúhlas so  začlenením čiastky 19 890 tis. Sk do rozpočtu (kapitálové výdavky 

– školstvo), ak nie je jasné, či budú mestu poskytnuté, 
- čo sú účtovné dôvody? 
 
Ing. Daša Danadová 
- vysvetlila dôvod začlenenia čiastky 19 890 tis. Sk a pojem účtovné dôvody, rozhodnutie  

bolo urobené po konzultácii a doporučení audítora, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- podporila názor Ing. Heleny Psotovej  
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 19/2006 – k materiálu: Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 
2006  
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006, 
B. odporúča 
predložiť návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva.  
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7. Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o.  

v likvidácii 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. vstúpil do likvidácie k 31. 3. 2005, odkedy mesto  
a likvidátor spoločnosti vykonávajú činnosti smerujúce k likvidácii spoločnosti a k výmazu 
z OR SR. Jediným majetkom spoločnosti bol pohrebný automobil DAEWOO v nulovej 
zostatkovej hodnote. Jestvujúce záväzky mali byť finančne vykryté výnosom z odpredaja 
majetku spoločnosti. Ponuka na odpredaj nebola úspešná. Mesto Šaľa ako jediný vlastník 
prevezme záväzky spoločnosti vo výške 190 003,-- Sk a tým zabezpečí výmaz spoločnosti 
z OR SR ešte v tomto roku.  
 
Doplnené stanoviská: 
Komisia finančná a pre správu majetku – odporúča prevziať záväzky spoločnosti MsPS Šaľa 
s.r.o. k likvidácii. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- z akého dôvodu nebol udelený generálny pardon Sociálnej poisťovne? 
 
Ing. Daša Danadová 
- z dôvodu, že nebolo uhradených 1 800.—Sk, 
 
Ing. Erika Velázquezová  
- žiadala zistiť, aké boli celkové záväzky MsPS 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 20/2006 – k materiálu: Návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti 
Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na prevzatie záväzkov spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. v likvidácii, 
B. odporúča 
predložiť návrh na rokovanie MsZ.  
 
 
8. Návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya 

s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, Ul. P. Pázmaňa č. 48,  
k 1. 9. 2006 

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
 
V dôsledku zrušenia MŠ Šaľa, ul. J. Palárika k 30. 6. 2006, kde je začlenená aj jedna trieda 
s VVJM, bolo potrebné doriešiť jej komplexné premiestnenie, aby bolo zabezpečené 
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pokračovanie výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v maďarskom jazyku. 
Najvhodnejšie sa ukázalo premiestnenie triedy do MŠ Šaľa, Družstevná ul., kde sú vytvorené 
vhodné podmienky a táto MŠ je v susedstve MŠ Šaľa, Ul. J. Palárika. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla do uznesenia doplniť:  požiadať MŠ SR o vyradenie oboch škôl zo siete škôl 

a školských zariadení a zaradiť do siete škôl a školských zariadení Základnú školu 
s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským 
a následne upraviť návrh na uznesenie MsZ v zmysle vyhlášky, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- návrh na uznesenie MsZ bude v tomto zmysle upravený, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- je vhodné z hľadiska rozvoja detí, mať len jednu triedu pre všetky vekové kategórie? 
 
Ing. Helena Psotová 
- vysvetlila  spolu s PaedDr. Michalom Vrbovským  vhodnosť a systém práce,   
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 21/2006 – k materiálu: Návrh na zriadenie Základnej školy 
s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, 
Šaľa, Ul. P. Pázmaňa č. 48, k 1. 9. 2006  
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na zriadenie Základnej školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím 
a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, Ul. P. Pázmaňa č. 48, k 1. 9. 2006,  
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť návrh na zriadenie Základnej školy a materskou školou Petra 
Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským, Šaľa, Ul. P. Pázmaňa č. 48 
k 1. 9. 2006 s príslušnými uzneseniami.  
 
 
9. Stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov ÚP mesta Šaľa 
Predložil Ing. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt 
 
Územný plán mesta Šaľa bol schválený MsZ dňa 24. 6. 2004. Bol spracovaný kvalitne 
a zodpovedá potrebám mesta v oblasti územného a investičného rozvoja. Podstatným 
spôsobom  zlepšil podmienky práce s ÚPN spracovaným v digitálnej podobe pri vypracovaní 
odborných stanovísk k investičným zámerom, ale aj v informovaní verejnosti na 
internetových stránkach mesta. 
Povinnosťou každého orgánu územného plánovania je v zmysle stavebného zákona 
pravidelne preskúmať aktuálnosť svojej územnoplánovacej dokumentácie. 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla zvolať VMČ, aby sa vyjadrili k daným zmenám pred zasadnutím MsZ,  
- žiadala vysvetliť postup schvaľovania Územného plánu mesta Šaľa, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- objasnil postup schvaľovania Územného plánu mesta Šaľa, 
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
- zmena Územného plánu bude až po verejnej diskusii v septembri,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- opýtal sa na vhodnosť umiestnenia niektorých priemyselných a obytných zón, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- dané lokality boli vytipované aj pre budúcnosť a ich využitie sa bude riešiť, 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 22/2006 – k materiálu: Stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov 
ÚP mesta Šaľa 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
informáciu o stanovení obsahu a rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Šaľa,  
B. odporúča 
MsZ v Šali prerokovať stanovenie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Šaľa. 
 
 
10. Rôzne 
 
Mgr. Gustav Güll 
- vzniesol pripomienku k vysielaniu Televízie Z  z  natáčania návštev zástupcov  rôznych 

politických strán v Šali v predvolebnom období, 
 
 
11. Návrh na zvolanie 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali  
Predložil Ing. Tibor Baran, primátor 
 
Primátor na základe prerokovania  materiálu Regionálna rozvojová agentúra – žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov v DK za symbolickú cenu navrhol stiahnuť predmetný 
materiál z rokovania MsZ a predložiť na 3. riadne zasadnutie MsZ. 
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MsR prijala nasledovné uznesenie bez hlasovania: 
 
Uznesenie MsR č. 23/2006 – k materiálu: Návrh na zvolanie 2. riadneho zasadnutia MsZ 
v Šali  
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na zvolanie 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali s navrhnutými zmenami. 
 
 
12. Záver 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, primátor, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. riadne zasadnutie Mestskej rady v Šali. 

 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. riadneho zasadnutia Mestskej rady 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tibor Baran 
      primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala Adriana Bosá 

Elena Hlavatá 
Šaľa 25. apríla 2006 
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