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MESTO ŠAĽA 
 

 
ZÁPISNICA 

zo 6. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Šali, ktoré sa uskutočnilo 11. októbra 2005 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
  
1. OTVORENIE 
 
Ing. František Botka, zástupca primátora, otvoril 6. 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. Miroslav Polónyi, 
Ing. Erika Velázquezová ohlásila neskorší príchod 
 
Zapisovateľka  Adriana Bosá, pracovníčka oddelenia  vnútorno-organizačného. 
 
Ing. Tibor Baran, primátor, navrhol upraviť rokovací program nasledovne: 
do bodu 9. Rôzne doplniť 
9.1. Správa o činnosti združenia Aquasport a prevádzke krytej plavárne 
predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia Aquasport 
 
Po uskutočnenom hlasovaní programu ako celku bol prijatý nasledovný program  
6. riadneho zasadnutia MsR: 
 
 
1. Otvorenie 
2. Energetická koncepcia mesta Šaľa - zaradenie do VZN č. 1/2004 

predkladá Ing. Karol Mikloš, technológ MET Šaľa spol. s r.o. 
3. Majetkové záležitosti 

predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
3.1. Menert spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov 
3.2. Rímsko-katolícka cirkev, farský úrad Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku 
3.3. Gabriel Csikós a Mgr. Katarína Heráková – žiadosť o odkúpenie pozemku 
3.4. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK 
Slovan Duslo Šaľa 
3.5. Kristína Sztresnyáková – súkromná škola spevu DiVoce – žiadosť o príspevok na 
prevádzku súkromnej školy spevu – bezplatný prenájom 
3.6. LIDL SR, v.o.s., veľkosklad potravín Nemšová – žiadosť o odkúpenie pozemku 
3.7. Aladár Popelka – žiadosť o zámenu pozemku  
3.8. Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ulici č. 400 a 401 – opätovná žiadosť 
o odkúpenie pozemkov pod záhradkami 
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4. Východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

5. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situácia 
v školskom roku 2005/2006 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 

6. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení na rok 2006 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 

7. Aktualizácia rokovacieho poriadku MsZ v Šali 
predkladá Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 

8. Návrh na udelenie ceny mesta 
predkladá Mgr. Gustáv Güll, predseda komisie pre udeľovanie ocenení 

9. Rôzne 
9.1. Správa o činnosti združenia Aquasport a prevádzke krytej plavárne 
predkladá Ing. Edmund Horváht, predseda združenia Aquasport 
10. Návrh na zvolanie 5. riadneho zasadnutia MsZ 
11. Záver 
 
 
2. Energetická koncepcia mesta Šaľa – zaradenie do VZN č. 1/2004 
Predložil Ing. Karol Mikloš, technológ MET Šaľa spol. s r.o. 
 
Pri tvorbe Územného plánu mesta Šaľa boli do dodatku zapracované opatrenia, v ktorých sa 
malo presadzovať uplatnenie energetickej politiky. Tento materiál bol na 3. riadnom zasadnutí 
MsZ 24. júna 2004 schválený v bode VIII – ÚPN Šaľa a VZN o vyhlásení záväznej časti ÚPN 
mesta Šaľa. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
Metodické usmernenie pre tvorbu koncepcie rozvoja obci v oblasti tepelnej energetiky. Mesto  
musí vypracovať túto koncepciu ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý 
rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.  
 
Koncepciu musí schváliť mestské zastupiteľstvo a po jej schválení sa stáva súčasťou záväznej 
časti územno-plánovacej dokumentácie. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
 
Diskusia: 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- aký postoj zaujme stavebný úrad pri vydaní stavebného povolenie pre kotolne, ktoré sa 

chcú odpájať? 
 
Ing. Karol Mikloš 
- je to nelogické, individuálne kotolne sú pre mesto ekonomicky nevýhodné,  
- z hľadiska napojených účastníkov na individuálne kotolne je to zatiaľ výhodné, 

nevýhodné sa to stáva pre tých, ktorí nie sú takto napojení, pretože sa v cene musí 
zohľadniť menší počet pripojených ľudí na centrálne kotolne, fixné náklady sú rovnaké 
a tie sa delia stále medzi menší počet ľudí, tým cena narastá,  

- tí, čo sa odpájajú, ohrozujú práva tých, čo ostávajú,  
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- treba vytvárať podmienky, aby energia z centrálneho zdroja bola vždy lacnejšia,  
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 84/2005 – k materiálu: Energetická koncepcia mesta Šaľa – zaradenie 
do VZN č. 1/2004 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
zaradenie energetickej koncepcie mesta Šaľa do VZN č. 1/2004 o vyhlásení záväznej 
časti územného plánu mesta Šaľa ako súčasť záväznej časti územno-plánovacej 
dokumentácie mesta, 
B. odporúča 
MsZ v Šali zaradiť energetickú koncepciu mesta Šaľa do VZN č. 1/2004 o vyhlásení 
záväznej časti územného plánu mesta Šaľa ako súčasť záväznej časti územno-plánovacej 
dokumentácie mesta v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. 
 
 
3. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
3.1. Menert spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemkov pri objekte bývalej reštaurácie Kazačok, ktoré 
žiadatelia plánujú využiť na podnikateľské účely. Pozemky má spoločnosť prenajaté na 
základe nájomnej zmluvy na dobu určitú do 18. júla 2011. V zmysle nájomnej zmluvy majú 
prednostné právo na odkúpenie predmetu nájmu. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- VMČ č. 2 – súhlasí so žiadosťou o odkúpenie pozemkov s podmienkou, preveriť, či je 

primeraný oblúk križovatky Krížna – Dolná, ak nie, je potrebné parcelu č. 806/3 
primerane skrátiť,  

- stanovisko komisie pre správu majetku mesta – súhlasí s priamym odpredajom v cene cca 
2,5 mil. Sk,  

- mestský architekt – nemá námietky z hľadiska územného plánu, s predajom parcely 
nesúhlasí, je treba ponechať rezervy pre budúcu zástavbu z hľadiska ÚP CMZ,  

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 85/2005 – k materiálu: Menert spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie 
pozemkov 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o odkúpenie pozemkov, 
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B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť priamy odpredaj pozemkov – pod objektom parc. č. 806/2 o výmere  
530 m2, pod parkoviskom parc. č. 806/3 o výmere 298 m2 a okolo objektu, časť parc. č. 
806/1 o výmere cca 1020 m2, v cene pre podnikateľské účely 1362,-- Sk/m2, t. j. v sume  
2 516 976,-- Sk pre Menert spol. s r.o. so sídlom v Šali, Hlboká 3, s tým, že prípadnú 
prekládku IS bude žiadateľ hradiť na vlastné náklady. 
 
 
3.2. Rímsko-katolícka cirkev, farský úrad Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa na Cintorínskej ul. v Šali-Veči, 
na ktorom prebieha výstavba nového kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov. Ukončenie 
výstavby kostola sa plánuje v roku 2006, považujú za potrebné vysporiadať stavebný 
pozemok formou odkúpenia za symbolickú cenu a podotýkajú, že na výstavbu kostola neboli 
doteraz použité žiadne finančné prostriedky z rozpočtu mesta.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- VMČ č. 3 – odporúča alternatívu č. 2, 
- finančná komisia - odporúča alternatívu č. 2, 
- komisia výstavby - odporúča alternatívu č. 2, 
- mestský architekt - odporúča alternatívu č. 1, zvyšok prenajať, vysadiť náhradnú zeleň,  
 
Diskusia: 
Ing. Helena Psotová 
- odporučila alternatívu č. 1, 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 86/2005 – k materiálu: Rímsko-katolícka cirkev, farský úrad Šaľa-
Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
3.3. Gabriel Csikós a Mgr. Katarína Heráková – žiadosť o odkúpenie pozemku 
Jedná sa o odkúúpenie pozemku na Germánskej ul. v Šali v lokalite s výstavbou nových 
rodinných domov za novými nájomnými domami na Rímskej ul. v Šali-Veči. Žiadatelia majú 
záujem o odkúpenie pozemku z dôvodu rozšírenia svojho pozemku, čím by im vznikla väčšia 
možnosť výsadby zelene a zároveň by mestu odpadla starostlivosť o kosenie a udržiavanie 
uvedeného pozemku.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Doplnené stanoviská: 
- komisia pre správu majetku mesta – neodporúča odpredaj pozemku, 
- finančná komisia – neodporúča odpredaj pozemku, 
- mestský architekt – neodporúča odpredaj pozemku, je to nesystémové, 
 
Diskusia: 
Ing. Ferdinand Chromek 
- neodporúča odpredaj pozemku, odporúča pozemok prenechať ako verejné priestranstvo, 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 87/2005 – k materiálu: Gabriel Csikós a Mgr. Katarína Heráková – 
žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
3.4. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK 
Slovan Duslo Šaľa 
Jedná sa o žiadosť o predaj majetku vo vlastníctve FK Slovan Duslo Šaľa, ktorý sa nachádza 
v areáli futbalového štadiónu na Nitrianskej ul. v Šali. Mesto má s FK uzatvorenú zmluvu 
o nájme nebytových priestorov zo 17. 6. 2003 na dobu neurčitú od 1. 7. 2003, na základe 
ktorej má mesto v prenájme uvedené nebytové priestory na futbalovom štadióne za účelom 
základne pre športové účely. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- VMČ č. 3 – neodporúča predaj nehnuteľností, 
- komisia pre správu majetku mesta – neodporúča predaj nehnuteľností, odporúča prípadné 

darovanie, 
- finančná komisia – neodporúča predaj nehnuteľnosti, 
 
Diskusia: 
Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
- stanovisko MsÚ je v súlade so zámerom MsÚ, 
- je snahou pre športové činnosti vyčleniť viac financií,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- pri rekonštrukcii ZŠ Krátka vyvstala otázka, že je potreba niečo urobiť s ihriskom na ZŠ 

Krátkej, 
 
Ing. František Botka 
- Duslo a.s. nebude klásť prekážky ohľadom prevodu nehnuteľností na mesto, 
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Ing. Helena Psotová 
- nepovažuje za správne, aby mesto malo majetok a Duslo a.s. pozemky, je treba rokovať 

o predaji pozemkov, 
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
- Duslo a.s. podporuje futbalový klub cca 9 mil. Sk ročne, mesto hradí iba režijné náklady 

vo výške cca 600 tis. Sk, 
 
Ing. Helena Psotová 
- odporúča vypracovať koncepciu rozvoja športu v meste Šaľa, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- keby štadión a celý futbalový klub prináležal mestu, bude potrebné celý štadión 

kompletne pre prvú ligu prebudovať,  
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- ideálne by bolo, keby celý futbalový klub aj s pozemkami a majetkom patril mestu,  
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
- na všetky športoviská mesto z rozpočtu prispieva cca 12 mil. Sk,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- na začiatku volebného obdobia sa prijala takáto filozofia pre vytváranie podmienok pre 

športovanie,  
- zabezpečenie činnosti športových klubov ostáva na kluboch a sponzoroch,  
- odporučil zmenu uznesenia – MsR odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ,  
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 88/2005 – k materiálu: Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť 
o predaj nehnuteľností v areáli FK Slovan Duslo Šaľa 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK Slovan Duslo Šaľa 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
3.5. Kristína Sztresnyáková – Súkromná škola spevu Di Voce, kpt. Jaroša 13, Šaľa – 
žiadosť o príspevok na prevádzku súkromnej školy spevu vo forme bezplatného 
prenájmu priestorov v Dome kultúry 
Jedná sa o žiadosť Kristíny Sztresnyákovej, ktorá žiada o príspevok na prevádzku súkromnej 
školy spevu vo forme bezplatného prenájmu priestorov v Dome kultúry aspoň na jeden rok. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- finančná komisia – súhlasí s odpustením nájomného vo výške 50 %, 
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Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 89/2005 – k materiálu: Kristína Sztresnyáková – Súkromná škola 
spevu Di Voce, kpt. Jaroša 13, Šaľa – žiadosť o príspevok na prevádzku súkromnej 
školy spevu vo forme bezplatného prenájmu priestorov v Dome kultúry 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o príspevok na prevádzku súkromnej školy spevu vo forme bezplatného 
prenájmu priestorov v Dome kultúry, 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť zníženie ročného nájomného o 50 % na obdobie 1 roka, režijné 
náklady ponechať v pôvodnej výške. 
 
 
3.6. Lidl Slovenská republika, v.o.s. – žiadosť o dokúpenie pozemku 
Predložil Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa a pozemkov, ktoré sú 
momentálne v nájme fyzických osôb. Spoločnosť Lidl SR prejavila záujem o pozemky, 
ktorých vlastník je neznámy, ale mesto Šaľa z dôvodu ich dlhodobého užívania ako verejného 
priestranstva môže požiadať notára o vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníctva. 
Spoločnosť Lidl SR má záujem o výstavbu štandardnej jednopodlažnej predajne potravín 
a tovaru dennej spotreby so sedlovou strechou a minimálne 138 parkovacími miestami. 
 
Podrobnú správu a stanoviská obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- VMČ č. 3 – odporúča odpredať pozemok za cenu ako pre TESCO, t.j. za 9.655 477,-- Sk, 
- komisia pre správu majetku mesta – neodporúča schváliť zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve, odporúča predmetné pozemky majetkovo vysporiadať, prehodnotiť využitie 
uvedeného územia a následne odpredaj riešiť v zmysle VZN č. 9/2000, 

- finančná komisia – neodporúča podpísať zmluvu až do vyriešenia majetko-právnych 
vzťahov, odporúča postupovať v zmysle VZN č. 9/2000, 

 
Objekt nebude len na parcele, ktorá patrí mestu Šaľa, ale aj na susediacich pozemkoch 
v súkromnom vlastníctve, na ktoré spoločnosť LIDL SR v.o.s. má v súčasnosti už majetkové 
práva, aby po schválení zámeru mestom Šaľa mohla budovať predajňu. 
 
S materiálom a problematikou prítomných členov MsR podrobnejšie oboznámili aj 
zástupcovia spoločnosti LIDL SR, v.o.s. 
 
Diskusia: 
Ing. František Botka 
- VMČ č. 3 považuje takúto aktivitu v meste za nepotrebnú aj vzhľadom na počet 

obyvateľov, 
- dopravná situácia bude dosť zložitá, 
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- mestský rozpočet by peniaze potreboval, nie však za každú cenu, 
 
Ing. Helena Psotová 
- zo strany mesta je dosť neobvyklý postup schvaľovať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, 
- predložený návrh na uznesenie je tiež neobvyklý, vyjadrenie názoru je na poslancoch 

MsZ,  
- v pláne mesta sa s touto časťou počíta ako s podnikateľskou aktivitou? 
 
predstavitelia spoločnosti LIDL SR v.o.s. 
- o zámere sa rokovalo už pred dvoma rokmi,  
- Ing. arch. Pleidel, mestský architekt v územnom pláne s takouto aktivitou počítal,  
- vznikla požiadavka na vybudovanie 6 metrovej komunikácie s tým, že sa záhradky 

v zadnej časti sprístupnia, 
- LIDL SR v.o.s vytvára ďalší priestor pre prístup k pozemkom, ktoré nie sú momentálne 

prístupné, bude vybudovaná križovatka v prospech ľudí bývajúcich v individuálnej 
bytovej výstavbe,  

- vysvetlili prevod financií a platobné podmienky v prípade súhlasu s aktivitou spoločnosti 
LIDL SR v.o.s., 

- v prípade, že mesto vydá osvedčenie o vydržaní vlastníctva a prihlási sa vlastník, bude to 
riešiť spoločnosť LIDL SR v.o.s.,  

 
Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
- odporučil realizáciu projektu, 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- taktiež odporučila realizáciu projektu,  
- nevznikne riziko, že mesto príde o 1 mil. Sk podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve? 
 
predstavitelia spoločnosti LIDL SR v.o.s. 
- nie je taký predpoklad, zo zmluvy sa to môže vylúčiť, 
 
Ing. František Botka 
- kedy sa má otvárať predajňa spoločnosti LIDL v Galante? 
 
predstavitelia spoločnosti LIDL SR v.o.s. 
- 13. októbra 2005,  
 
Ing. Ferdinand Chromek 
- spustením aktivít spoločnosti LIDL SR v.o.s. nebude doriešený obchvat mesta, 
- záhradkári budú proti silnejúcej premávke, lebo bude vybudovaná komunikácia, ktorá 

sprístupní IBV, 
- takéto aktivity by mali byť na pokraji mesta, 
- nesúhlasí s výstavbou predajne LIDL, 
 
Ing. Helena Psotová 
- odporučila materiál predložiť na rokovanie MsZ,  
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
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Uznesenie MsR č. 90/2005 – k materiálu: Lidl Slovenská republika, v.o.s. – žiadosť 
o odkúpenie pozemku 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul., 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
3.7. Aladár Popelka a spol. – žiadosť o zámenu pozemku 
Jedná sa o zámenu časti pozemku pod rodinným domom žiadateľa, ktorý žiada o zámenu časti 
pozemku – novovytvorené parcely - pod rodinným domom a predzáhradkou. Novovytvorené 
parcely vznikli z pôvodnej parcely, ktorá bola vo vlastníctve Izraelitnej cirkevnej obci vo 
Veči a neskôr bola prevedená do Židovskej náboženskej obci, od ktorej ju odkúpil čs. štát 
v zastúpení bývalým MNV v Šali. Túto skutočnosť, správnosť údajov a identitu parciel 
prešetruje Správa katastra Šaľa. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- VMČ č. 3 – odporúča žiadosť o zámenu pozemku, 
- komisia pre správu majetku mesta - odporúča žiadosť o zámenu pozemku, 
- finančná komisia - odporúča žiadosť o zámenu pozemku, 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 91/2005 – k materiálu: Aladár Popelka a spol. – žiadosť o zámenu 
pozemku 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
žiadosť o zámenu pozemku na Nitrianskej ul., 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť zámenu pozemkov na ul. Nitrianskej nasledovne: 
- pozemky vo vlastníctve mesta prac. č. 3955/1, 3955/2 a 3955/3 (reg. C) vytvorené GP  

č. 5/2005 o výmere spolu 95 m2, 
- za časť pozemku parc. č. 270 (reg. E) o výmere 95 m2 vo vlastníctve rod. Popelkovej. 
 
 
3.8. Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ul. č. 400 a 401 – opätovná žiadosť 
o odkúpenie pozemkov pod záhradkami 
Jedná sa o opätovnú žiadosť od Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) na Orechovej ul. č. 400 
a 401 o odkúpenie pozemkov pod záhradkami na Orechovej ul. v Šali. Vlastníci bytov 
v priľahlých bytovkách majú záhradky v prenájme. 
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MsZ uznesením č. 3/2005, časť XI., bod 3. zo dňa 30. júna 2005 schválilo SVB predaj 
pozemkov pod bytovkami a priľahlých pozemkov k týmto bytovkám a neschválilo predaj 
pozemkov, na ktorých sa nachádzajú záhradky.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Doplnené stanoviská: 
- VMČ č. 2 - súhlasí s opätovnou žiadosťou a odporúča odpredaj pozemkov pre 

nepodnikateľské účely,  
- komisia pre správu majetku mesta - súhlasí s opätovnou žiadosťou a odporúča odpredaj 

pozemkov pre nepodnikateľské účely, 
- mestský architekt – nesúhlasí s odpredajom,  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 92/2005 – k materiálu: Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ul. 
č. 400 a 401 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami, 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť priamy odpredaj pozemku, na ktorom sa nachádzajú záhradky, 
časť parc. č. 594/1 o celkovej výmere cca 1076 m2, v cene pre nepodnikateľské účely vo 
výške 264,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume cca 284 064,-- Sk. 
 
 
4. Východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Od roku 2006 mesto zavádza systém 
programového rozpočtovania výdavkov mesta s cieľom zvýšenia transparentnosti verejných 
financií, posilnenia úlohy strategického plánovania s postupným prechodom na rozpočtovanie 
na viacročné obdobie, zvýšenia zodpovednosti správcov jednotlivých položiek za účelné 
a efektívne vynakladanie výdavkov.  
Zámerom programového rozpočtovania  je snaha dať základnému dokumentu mesta podobu, 
ktorá bude zrozumiteľná a čitateľná pre širokú verejnosť. 
Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom 
ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Každý program bude mať vytvorenú gestorskú 
organizačnú jednotku, ktorá bude zodpovedná za splnenie, sledovanie a hodnotenie cieľov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 93/2005 – k materiálu: Východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006, 
B. odporúča 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
5. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v šk. roku 2004/2005 a situácii v šk. roku 
2005/2006 

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
 
Informatívna správa bola vypracovaná školským úradom na základe správ prerokovaných 
v pedagogickej rade a rade školy, kde majú zastúpenie aj poslanci MsZ a vlastných 
poznatkov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Helena Psotová 
- komisia školstva konštatovala, že výchovno-vzdelávacie výsledky sú na priemernej 

a dobrej úrovni, kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu neklesá,  
- spôsob výučby nie je vecou poslancov, je to vo výhradnej právomoci štátnej správy,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- dozor nad kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu má štátna inšpekcia,  
- v jazykovej príprave je absencia pedagógov,  
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 94/2005 – k materiálu: Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v šk. 
roku 2004/2005 a situácii v šk. roku 2005/2006 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
informatívnu správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v šk. roku 2004/2005 a situácii v šk. roku 
2005/2006, 
B. odporúča 
MsZ v Šali prerokovať informatívnu správu. 
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6. Návrh na optimalizáciu škôl a školských zariadení v roku 2006 
Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
 
Na základe uznesenia MsZ v Šali č. 3/2005 z 30. júna 2005 v súlade so zákonom č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ekonomickej, priestorovej 
a kapacitnej analýzy a po prerokovaní v komisii školstva predkladá školský úrad návrh na 
optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v roku 
2006 nasledovne: 
- zrušiť Materskú školu na ul. J. Palárika k 30. 6. 2006, 
- presunúť športové triedy so zameraním na futbal a hádzanú zo ZŠ Bernolákovej na ZŠ 

Hollého. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- stále sa nedá dopracovať k realite,  
- prieskum na Slovensku dokazuje, že ôsme a deviate triedy sú slabšie ako pred desiatimi 

rokmi,  
 
Ing. Helena Psotová 
- zhodnotila optimalizáciu siete škôl a školských zariadení,  
- materské školy sú originálnou kompetenciou miest, mesto ich financuje, ministerstvo 

školstva na škôlky neposkytuje financie, je to v réžii mesta,  
- MsZ odsúhlasilo optimalizovať počet materských škôl, z hľadiska ekonomického je to MŠ 

J. Palárika,  
- priestorovo jednou z najlepších je MŠ na Družstevnej ul., nachádza sa tam aj sauna,  
- trieda MŠ s vyučovacím jazykom maďarským sa kompletne s vyučujúcimi presunie, 

nedôjde k žiadnej ujme,  
- aby sa zachoval ráz deväťročnej školy, treba zrušiť aj ZŠ na Komenského ul.,  
 
Ing. František Botka 
- predkladanému materiálu vytkol čísla uvedené v tabuľkách, vytkol porovnanie rokov 

2003 a 2004,  
- materiál je spracovaný tendenčne, proti zrušeniu MŠ J. Palárika, v materiáli nie sú 

spomenuté petície, 
- boli by aj iné riešenia, prečo sa nezruší MŠ Šafárika, MŠ Nešporova alebo MŠ 

Družstevná? 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- ak je v MŠ o 115 detí menej, z hľadiska optimalizácie je potrebné niektorú MŠ zrušiť,  
- najideálnejšie by bolo, keby všetky deti vo veku 3 – 6 rokov by navštevovali MŠ, 
- deťom by prospela návšteva MŠ aj na 4 hodiny, čo žiaľ mesto ani školská komisia nevie 

ovplyvniť,   
- Ing. Botka nepovedal, ktorá MŠ by sa mala zrušiť a z akého dôvodu,  
- pokiaľ bude normatív na žiaka, bude prvoradým úsilím naplniť triedy žiakmi,  
 
Ing. Helena Psotová 
- kým nebude nový školský zákon, nie je možné poskytnúť sociálnu dávku rodičom detí, 
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aby tieto navštevovali MŠ bez toho, aby rodičom bol doterajší príspevok odobratý,  
- MŠ Nešporova je v objekte Domu dôchodcov na Nešporovej ul., počíta sa so zámerom 

rozšírenia Domu dôchodcov? 
- ak je to schválené, tak, ako hovorí prednosta MsÚ, je logické, aby bola zrušená MŠ, kde je 

takýto projekt schválený,  
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
- keď príde čas, podľa demografického vývoja, bude MŠ na Nešporovej tiež zrušená,  
- PaedDr. Vrbovský vypracoval precízny materiál, ktorý vychádza z predpokladateľného 

vývoja v meste, je založený na absolútnych predpokladoch, koľko detí a v ktorých 
častiach mesta sa narodí a k tomu je prispôsobené zrušenie tých školských zariadení, ktoré 
sa javia ako nadbytočné, 

- mesto na prenesené kompetencie od štátu nedostáva žiadny príspevok, od minulého roku 
sa používa koeficient prepočtu, 

- diskusia o optimalizácii školstva nedospela k ničomu inému, len konštatovaniu, že mesto 
nemá peniaze na financovanie školstva v súčasnej podobe,  

- zrušenie školy v rozpočte znamená zníženie deficitu v takej miere, že tie peniaze môžu 
školy použiť na iný účel,  

- zrušením hociktorej MŠ mesto vidí potenciál v presťahovaní Mestskej knižnice, príp. 
Mestskej polície a doteraz užívané lukratívne priestory týmito inštitúciami bude vhodné 
lepšie prenajať,  

 
Ing. Helena Psotová 
- reagovala na výrok prednostu, niečo iné sú prevádzkové náklady, niečo iné kapitálové 

náklady, všetky prevádzkové náklady hradí štát,  
- na originálne kompetencie štát neprispieva, ide to cez podielové dane, 
- prevádzka škôl a školských zariadení je hradená zo štátu, 
- školská komisia je za racionalizáciu siete škôl a školských zariadení,  
 
Ing. Erika Velázquezová 
- do zasadnutia MsZ by materiál mali prerokovať Rady školy a Rady rodičov, aby sa vyhlo 

petíciám a problémom, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- problém zrušenia má aj druhú dimenziu, každá škola bude robiť všetko pre to, aby nebola 

zrušená,  
- rodičia trojročných detí, pokiaľ sú zamestnaní, môžu poberať príspevok vo výške cca 

4300,-- Sk, ale dieťa nemôže navštevovať MŠ, toto veľmi zavážilo z hľadiska finančných 
prostriedkov i z hľadiska poklesu návštevnosti MŠ,  

 
Ing. Ferdinand Chromek 
- neboli priamo zodpovedaná otázky, čo sa bude robiť, ktorá MŠ sa zruší, občanov budú tieto 
zásadné otázky zaujímať,  
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
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Uznesenie MsR č. 95/2005 – k materiálu: Návrh na optimalizáciu škôl a školských 
zariadení v roku 2006 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v roku 2006. 
 
 
7. Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku MsZ v Šali 
Predložila Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 
 
Uznesením z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 17. marca 2005 bola uložená 
povinnosť vypracovať aktualizáciu Rokovacieho poriadku MsZ v Šali s termínom na 2. riadne 
zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 28. apríla 2005. Za účelom skvalitnenia práce primátor mesta 
vytvoril pracovnú komisiu, ktorá zasadala 29. marca 2005. Na zasadnutí Bc Ing. Zeiselová 
(právnička a členka pracovnej komisie) prezentovala svoj návrh,  ku ktorému MUDr. Alföldi 
a Ján Hlavatý vzniesli námietky a prezentovali vlastné stanoviská. Komisia návrhy 
nespracovávala. 
Na 2. riadnom zasadnutí MsZ 28. apríla 2005 predložil MUDr. Alföldi návrh zmeny 
rokovacieho poriadku MsZ, ktorý predkladateľ z rokovania stiahol. 
Na pracovnej porade prednostu MsÚ 27. septembra 2005 bola uložená úloha pripraviť návrh 
aktualizácie rokovacieho poriadku.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- prax ukázala, že aj iní, ako občania mesta majú záujem vystúpiť na rokovaní MsZ, 
- vhodné by bolo do súčasného § 25 zapracovať vystúpenie alebo účasť iných osôb na 

rokovaní MsZ, podmieniť to napr. 3/5 väčšinou prítomných poslancov,  
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 96/2005 – k materiálu: Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku 
MsZ v Šali 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
aktualizáciu Rokovacieho poriadku MsZ v Šali, 
B. odporúča 
MsZ v Šali schváliť aktualizované znenie Rokovacieho poriadku MsZ v Šali 
v predloženom znení. 
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8. Návrh na udelenie ceny mesta – ústna informácia 
Predložil  Mgr. Gustáv Güll, predseda komisie pre udeľovanie ocenení 
 
Komisia pre udeľovanie ocenení zasadala, prerokovala predložené návrhy a odporučila 
predložené návrhy prerokovať na zasadnutí MsZ.  
Kandidátmi na cenu mesta  sú Karol Bitter a Špeciálna základná škola. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 97/2005 – k materiálu: Návrh na udelenie ceny mesta 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na udelenie ceny mesta, 
B. odporúča 
predložený návrh prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
 
9. Rôzne 
9.1. Správa o činnosti združenia Aquasport a prevádzke krytej plavárne 
Predložil Ing. Edmund Horváth, predseda združenia Aquasport  
 
Cieľom predloženej správy je poskytnutie informácií o ekonomických výsledkoch 
prevádzkovania krytej plavárne vo vzťahu na spoločenské aspekty – poskytovanie možností 
zdravého športového vyžitia a relaxu pre široký okruh milovníkov plávania. 
 
Diskusia: 
Ing. František Botka 
- materiál postráda prognózu na rok 2006,  
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- odporučil materiál prerokovať v komisii športu a vo finančnej komisii, dopracovať 

materiál z formálnej stránky, materiál v číselných údajoch porovnať s minulými 
obdobiami,  

- v Šali ťažko hovoriť o vysokej návštevnosti plavárne, je vyššia návštevnosť komerčných 
zariadení a aquaparkov,   

 
Ing. Ferdinand Chromek 
- žiadal rozpísať štruktúru nákladov a doplnený materiál predložiť na rokovanie MsZ,  
 
 
Uznesenie MsR č. 98/2005 – k materiálu: Správa o činnosti združenia Aquasport 
a prevádzke krytej plavárne 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
správu o činnosti združenia Aquasport a prevádzke krytej plavárne, 
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B. odporúča 
predložený návrh dopracovať o pripomienky mestskej rady a prerokovať na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
10. Návrh na zvolanie 5. riadneho zasadnutia MsZ 
Predložil Ing. Tibor Baran, primátor 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Po uskutočnenom hlasovaní bolo prijaté 
 
Uznesenie MsR č. 99/2005 – k Návrhu na zvolanie 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali 
konaného 27. októbra 2005 
 
Mestská rada v Šali 
A. berie na vedomie 
návrh na zvolanie 5. riadneho zasadnutia MsZ v Šali. 
 
 
11. Záver 
 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, primátor, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. riadne zasadnutie Mestskej rady v Šali. 

 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. riadneho zasadnutia Mestskej rady 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tibor Baran 
      primátor 

 
 
 
 
 
Zapísala Adriana Bosá 
Šaľa 17. októbra 2005 
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