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ZÁPISNICA 
z pokračovania 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa 

uskutočnilo 17. marca 2005 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Daša Danadová, Adriana Bosá 
 
 

ČASŤ I. 
 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 

 
 

Rokovanie 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bolo dňa 24. februára 2005 
v súlade s § 18, bod 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva prerušené, 
pokračovanie zasadnutia bolo odsúhlasené na 17. marca 2005. 
 
Pokračovanie 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Ing. 
Tibor Baran, 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  Rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva schváleného uznesením MsZ č. 4/2003, bod VIII, účinného od 26. júna 2003. 
 
Ing. Tibor Baran privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
pokračovania 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov 
prítomných a registrovaných 18, čím je MsZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 
programu. 
 
Ospravedlnení:  
MUDr. Ladislav Szarka, JUDr. Ladislav Kelemen,  
v rokovacej sále sa pri otvorení nenachádzali Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ján 
Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,  
 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
 
Rokovanie zasadnutia mestského zastupiteľstva prebiehalo podľa obdržaného a schváleného 
programu  v časti II. Predkladané materiály od bodu D. Majetkové záležitosti – D 9/1/05 
Opätovné žiadosti o odkúpenie pozemkov za kotolňou CK 32 na Orechovej ul. v Šali.  
 
Ing. Tibor Baran, primátor, upozornil, že návrh na uznesenie nebude prečítaný a odhlasovaný 
ako celok, bude podpísaný návrhovou komisiou.  
 
Uznesenia z 1. časti 1. riadneho zasadnutia boli primátorom a prednostom podpísané osobitne 
s uvedením dátumu podpisu.  
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Na 1. riadnom zasadnutí MsZ dňa 24. februára 2005 bola zvolená: 
 
návrhová komisia v nasledovnom zložení: 
 
predseda: Mgr. Gustáv Güll 
členovia: MUDr. Martin Alföldi, Andrej Csillag 
 
 
pracovné predsedníctvo určujem podľa rokovacieho poriadku: 
- primátor mesta 
- predseda návrhovej komisie 
- zástupca primátora 
 
 
overovatelia zápisnice 
Ján Hlavatý 
MUDr. Ladislav Szarka 
 
 
Za zapisovateľky pokračovania 1. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Daša Danandová 
a Adriana Bosá. 
 
MsZ   rokovalo podľa nasledovného schváleného programu: 
 
 
Časť II. Predkladané materiály  
 
D. Majetkové záležitosti 
 
D 9/1/05 Opätovné žiadosti o odkúpenie pozemkov za kotolňou CK 32, ul. Orechová 
D 10/1/05 Bohuš Bleho – žiadosť o prenájom pozemku, ul. Hollého 
D 11/1/05 Návrh na dopredaj bytov z VI. etapy 
predkladá Ing. Ján Stieranka, konateľ MsBP spol. s r.o. 
 
E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
F. Právne záležitosti 
 
F 1/1/05 Návrh zmeny stanov a zmeny zakladateľskej listiny MsPS Šaľa, spol. s r.o. Šaľa 
predkladá Ing. František Botka, zástupca primátora 
F 2/1/05 Zrušenie obchodnej spoločnosti MsPS Šaľa, spol. s r.o. Šaľa s likvidáciou 
predkladá Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
 
G. Rôzne 
 
G 1/1/05 Zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na území mesta Šaľa 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSPaRM 
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G 2/1/05 Návrh koncepcie rozvoja školstva v meste Šaľa do roku 2010 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci  školského úradu 
G 3/1/05 Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení k 1. 7. 2005 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci  školského úradu 
G 4/1/05 Petícia občanov proti zrušeniu MŠ J. Palárika 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu 
G 5/1/05 Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004 
predkladá Ing. Ftantišek Botka, zástupca primátora 
G 6/1/05 Oznámenie súhlasu na výkon funkcie prísediacich Okresného súdu Šaľa na 
obdobie od 1. 1. 2005 do 27. 6. 2005 – ústna informácia 
predkladá Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Návrh na uznesenie 
 
Časť V. Záver 

 
 

ČASŤ II. 
 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

D 9/1/05 Opätovné žiadosti o odkúpenie pozemkov za kotolňou CK 32 na Orechovej ul. 
v Šali 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
Tento bod bol 24. februára 2005 Ing. Boženou Tóthovou uvedený, bola k nemu otvorená 
rozprava, v rozprave boli prihlásení poslanci Peter Popluhár a MUDr. Jozef Grell, 
s technickou poznámkou vystúpil Ing. Karol Mikloš. Rozprava bola ukončená. 
 
Hlasovanie k bodu programu nebolo uskutočnené z dôvodu nedostatočného počtu poslancov 
pri hlasovaní. 
 
 
Jedná sa o odkúpenie pozemkov v lokalite Orechová II, ktoré sa nachádzajú na Gagarinovej 
ul. v Šali, vedľa areálu kotolne CK 32. 
MsZ na rokovaní 16. 12. 2004 odporučilo pozemky zatiaľ ponechať vo vlastníctve mesta 
a spracovať štúdiu s využitím na výstavbu rodinných domov. Ing. Sedliačiková listom zo dňa 
28. 12. 2004 požiadala opätovne prerokovať svoju žiadosť s odôvodnením, že prišlo k dohode 
medzi pôvodnými žiadateľmi. MUDr. Antónia Vážna od svojej žiadosti odstúpila. 
 
Podrobnú správu a stanoviská obsahuje predložený materiál. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  
 
Prezentácia:  20   
Za:  16    
Proti:    2    
Zdržal sa:   2  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
opätovné žiadosti o odkúpenie pozemkov, 
B. ruší 
uznesenie MsZ č. 6/2004, časť XI., bod 1, časť B., 
C. schvaľuje 
1. prenájom pozemku časť parc. č. 663/1 o výmere cca 333 m2, za účelom výstavby 

rodinného domu, pre Ing. Alžbetu Sedliačikovú rod. Chovanovú, vdovu, trvale 
bytom Šaľa, Jesenského 42, 

2. zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 663/1 o výmere cca 686 m2 v cene  
478,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 327 908,-- Sk pre Iva Alexandrova a manž. Evu, rod. 
Boborovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 6, 

s upozornením, že na predmetných pozemkoch sa nachádza elektr. kábel NN  
a v prípade potreby ho žiadatelia preložia na vlastné náklady. 
 
 
D 10/1/05 Bohuš Bleho, Narcisova č. 16, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
Jedná sa o prenájom pozemku na ul. Hollého – vedľa hypermarketu Tesco za účelom 
výstavby gastronomického zariadenia – značkového pubu. 
Na pozemku sa nachádzajú IS. Pozemok je vhodný na podnikateľské využitie. Z hľadiska 
funkčného využitia výstavba gastronomického zariadenia nie je v rozpore s územným plánom 
mesta.  
 
Podrobnú správu a stanoviská obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  
 
Prezentácia:  21   
Za:  21    
Proti:    0    
Zdržal sa:   0  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom pozemku, 
B. schvaľuje 
prenájom pozemku na ul. Hollého, časť parc. č. 3080/210 o výmere 1249 m2 za účelom 
výstavby gastronomického zariadenia – značkového pubu. 
 
 
D 11/1/05 Návrh na dopredaj bytov z VI. etapy 
Predložil Ing. Ján Stieranka, konateľ MsBP spol. s r.o.  
 
Jedná sa o dopredaj bytu na Jazernej ul. pre Ivetu Kumanovú. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  
 
Prezentácia:  21   
Za:  20    
Proti:    0    
Zdržal sa:   1  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na dopredaj bytu zo VI. etapy, 
B. schvaľuje 
1. dopredaj bytu na ul. Jazernej, dom 584/24 pre: 
- Ivetu Kumanovú, byt č. 45, VII. poschodie, parc. č. 985/3, v podiele 85/10 000. 
 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
F 1/1/05 Návrh zmeny stanov a zmeny zakladateľskej listiny MsPS Šaľa, spol. s r.o. 
Predložil Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
V dôsledku zmeny zákona č. 369/1990 Zb. prešli všetky kompetencie valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti založenej mestom na primátora. MsZ ostalo len právo zakladať a rušiť 
mestské podniky a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. 
Táto zmena bola premietnutá do Zakladateľskej listiny a Stanov Mestského podniku služieb 
Šaľa spol. s r.o. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  
 
Prezentácia:  22   
Za:  22    
Proti:    0    
Zdržal sa:   1  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o zmene legislatívnej úpravy vymedzenia kompetencií mestského 
zastupiteľstva vo vzťahu k orgánom obchodnej spoločnosti mesta, 
B. schvaľuje 
- zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MsPS Šaľa spol. s r.o. podľa predloženého 

návrhu pre rozhodnutie valného zhromaždenia, 
- zmenu stanov spoločnosti MPS Šaľa spol. s r.o. podľa predloženého návrhu pre 

rozhodnutie valného zhromaždenia.  
 
 
F 2/1/05 Zrušenie obchodnej spoločnosti Mestského podniku služieb Šaľa, spol. s r.o. 
s likvidáciou 
Predložil Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
K zrušeniu MsPS spol. s r.o. mesto pristúpilo z dôvodu, že nedošlo k zlepšeniu výsledkov 
hospodárenia spoločnosti s predmetom činnosti len na zabezpečenie komplexných 
pohrebných služieb. Ku dňu 31. 3. 2005 spoločnosť vstupuje do likvidácie, za likvidátora 
obchodnej spoločnosti bude menovaná p. Emília Mitríková. V prípade jestvujúcich záväzkov 
bude finančné krytie riešené odpredajom majetku obchodnej spoločnosti – pohrebným 
vozidlom.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Ing. František Botka  
- opravil dátum likvidácie v návrhu na uznesenie z dátumu 1. 3. 2005 na 31. 3. 2005, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- doplnil bod C. určuje za likvidátora obchodnej spoločnosti pani Emíliu Mitríkovú, čo 

vyplynulo z dôvodovej správy predloženého materiálu,  
- prečítal doplnený návrh na uznesenie, 
- požiadal Ing. Františka Botku, aby na žiadosť poslanca Jána Hlavatého ešte raz prečítal 

celý návrh na uznesenie,  
 
 
Hlasovanie o doplnenom návrhu na uznesenie:  
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Prezentácia:  23   
Za:  22    
Proti:    0    
Zdržal sa:   1  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o zrušení obchodnej spoločnosti MsPS Šaľa spol. s r.o., 
B. schvaľuje 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. 1/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Šaľa s.r.o. so sídlom Šaľa, 
Dolná 5, IČO: 34 112 499, s likvidáciou ku dňu 31. 3. 2005, k tomuto dňu vstupuje 
spoločnosť do likvidácie, 
C. určuje 
za likvidátora obchodnej spoločnosti pani Emíliu Mitríkovú. 
 
 
G. RÔZNE 
 
G 1/1/05 Zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na území mesta Šaľa 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSPaRM 
 
Vykonávanie MHD sa riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 
v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave 
a pôsobnosť orgánov štátnej správy v cestnej doprave, samosprávnych krajov a obcí. 
Rozhodnutím mesta Šaľa č. 5/2004 zo dňa 24. 3. 2004 bola udelená dopravná licencia 
dopravcovi SAD a. s. Nové Zámky na dobu piatich rokov s účinnosťou od 1. 4. 2004 (do  
31. 3. 2009) a bola s ním uzavretá zmluva o výkone vo verejnom záujme na rok 2004 
s platnosťou do 31.12.2004. V súčasnosti pre rok 2005 nie je uzavretá žiadna zmluva 
s nijakým dopravcom, teda vykonávanie MHD v meste Šaľa nie je na právnom podklade. 
Tento stav je nutné urýchlene riešiť. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  
 
Prezentácia:  21   
Za:  17    
Proti:    3    
Zdržal sa:   1  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy na území mesta Šaľa, 
B. súhlasí 
so zvýšením základnej ceny cestovného lístka o 1,-- Sk, 
C. ukladá 
hľadať chýbajúce finančné prostriedky v rozpočte mesta na vykrytie opodstatnenej 
straty, ktorá sa dohodne v Zmluve o výkone vo verejnom záujme. 
T: 2. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ 
 
 
G 2/1/05 Návrh koncepcie rozvoja školstva v meste Šaľa do roku 2010 
Predložila Ing. Helena Psotová, predsedníčka komisie školstva 
 
Kompetencie v oblasti základných škôl a školských zariadení prešli v súlade 
s Kompetenčným zákonom a následne inými zákonmi na mesto. Pre mesto z toho vyplýva 
povinnosť usmerňovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces. Z toho dôvodu bola 
vypracovaná koncepcia rozvoja školstva do roku 2010, ktorá má byť vodítkom pre 
usmernenie rozvoja školstva v meste Šaľa. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Tibor Baran, primátor, ospravedlnil z dôvodu operácie PaedDr. Michlala Vrbovského, 
ktorý mal pôvodne predložiť materiál. 
 
Ing. Helena Psotová, využila právo Rokovacieho poriadku a v zmysle § 25, ods. 14 stiahla 
materiál z rokovania bez diskusie.  
 
 
G 3/1/05 Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení k 1. 7. 2005 
Predložila Ing. Helena Psotová, predsedníčka komisie školstva (materiál mal taktiež 
predkladať PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci školského úradu) 
 
Na základe ekonomickej analýzy a poklesu počtu detí návrh Koncepcie rozvoja školstva do 
roku 2010 umožňuje zrušenie jednej materskej školy. Tak isto aj pri poklese stravníkov na ZŠ 
a MŠ je možné využiť voľné kapacity školských kuchýň ZŠ pre blízke MŠ. Realizácia týchto 
zmien by mala prispieť k racionalizácii ekonomického zabezpečenia bez negatívneho vplyvu 
na organizáciu a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Helena Psotová, využila právo Rokovacieho poriadku a v zmysle § 25, ods. 14 stiahla 
materiál z rokovania bez diskusie.  
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G 4/1/05 Petícia občanov proti zrušeniu MŠ J. Palárika a petícia občanov proti návrhu 
komisie školstva pri MsZ Šaľa o optimalizácií školských jedálni 
Predložil Ing. Tibor Baran, primátor 
 
Jedná sa o petíciu proti zrušeniu MŠ J. Palárika. Materiál obsahuje list od Ireny Vargovej – 
riaditeľky MŠ, od Školskej rady MŠ s prezenčnou listinou a od Márie Zagatovej – Združenia 
rodičov školy pri Materskej škole J. Palárika. Petíciu podpísalo 158 občanov. 
 
Ďalšia petícia bola doručená od rady rodičov pri MŠ J. Hollého, Okružnej, Nešporovej, 
Budovateľskej a rodičov a zamestnancov uvedených materských škôl, ktorá sa týka 
optimalizácie školských jedální. Petíciu podpísalo 492 občanov. 
Primátor prečítal petíciu. 
 
Upozornil, že z rokovania boli stiahnuté body G 2/1/05 Návrh koncepcie rozvoja školstva 
v meste Šaľa do roku 2010 a G 3/1/05 Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení 
k 1. 7. 2005. 
 
Komisia školstva bude opätovne poverená prerokovaním žiadosti o prerokovanie návrhu 
zrušenia ZŠ Krátka. 
 
Bude otvorený blok diskusie k MŠ J. Palárika a k petíciám, otázka je, či MsZ túto petíciu 
prijme alebo neprijme. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- procedurálny návrh – keďže predchádzajúce materiály boli stiahnuté z rokovania a bude 

sa nimi školská komisia opätovne zaoberať, bude predložený inovovaný návrh, nie je 
o čom rokovať, žiadny návrh predložený nebol,  

- podala návrh na ukončenie rozpravy a vrátiť bod rokovania na opätovné prerokovanie 
komisii školstva,  

 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej: 
 
Prezentácia:  22  
Za:  22  
Proti:    0   
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej, k predloženému bodu bola 
diskusia ukončená, nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
 
 
G 5/1/05 Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004 
Predložil Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
Komisie MsZ sú podľa § 12, ods. 2 Štatútu mesta Šaľa a podľa § 1, ods. 3 Rokovacieho 
poriadku komisií MsZ v Šali poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ. Nemajú 
rozhodovaciu ani výkonnú právomoc.  
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Predložený materiál obsahuje vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004 po 
konzultácii so sekretármi komisií.  
 
Napriek zlepšenej účasti členov komisií MsZ na zasadnutiach skonštatoval, že koordinácia 
zasadnutí takéhoto veľkého počtu komisií je problematická. To sa odzrkadľuje na 
nekompletných materiáloch predkladaných MsR a MsZ, kde sa stanoviská príslušnej komisie 
čítajú až pri ich predkladaní. 
 
 Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- v poslednej dobe prichádza na to, že MsÚ neberie do úvahy uznesenia jednotlivých 

komisií (použil príklad pri odsúhlasovaní outsourcingových činností, kde z 13 komisií 
bolo 12 negatívnych stanovísk), 

- či je opodstatnené mať komisie,  
- poslanecký návrh   

MsZ v Šali  
A. prerokovalo  
vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004, 
B. ruší 
všetky komisie pri MsZ v Šali s účinnosťou od 1. 4. 2005. 

 
Ing. Helena Psotová 
- faktická poznámka – zákon to neumožňuje, zákon hovorí, že komisie pri MsZ musia byť 

zriadené,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- zákon nehovorí, že MsZ musí mať komisie, ale že ich môže zriadiť,  
 
Tibor Dubis 
- priklonil sa k názoru, že činnosť komisií MsZ nemá reálnu opodstatnenosť (taktiež použil 

príklad pri odsúhlasovaní outsourcingových činností), 
- považuje za zbytočné, aby tieto komisie ďalej fungovali,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- faktická poznámka -  komisie sú poradným orgánom, ktoré môžu vzniesť námietku, môžu 

niečo odporučiť, nakoniec však všetko schvaľuje MsZ,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka na Tibora Dubisa – iste, MsZ rozhoduje, ale vo väčšine prípadov sa 

stanoviská komisií neakceptovali,  
- nastala by úspora, za rok 2004 zasadnutia komisií MsZ mesto stáli cca 300 tis. Sk,  
 
Tibor Dubis 
- faktická poznámka na MUDr. Jozefa Grella – MsZ nehlasovalo o výsledku zadania úloh 

outsourcingu,  
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Martina Alföldiho: 
 
Prezentácia:  21  
Za:    5  
Proti:  12    
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o poslanecký návrh MUDr. Martina Alföldiho. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
 
Prezentácia:  20  
Za:  19  
Proti:    0    
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
vyhodnotenie činnosti komisií MsZ za II. polrok 2004 
B. schvaľuje  
ukončenie členstva v komisiách MsZ nasledujúcich členov bez kooptácie nových: 
komisia pre správu majetku mesta – Vladimír Homola, 
komisia pre informovanosť verejnosti – Martin Gálik, Ing. Ladislav Laca, Ľubomír 
Šperka, Dr. Milan Aľakša, 
komisia pre strategický rozvoj – Ing. arch. Pavol Kollár, RNDr. Pavol Kvačkay, 
C. ukladá 
vypracovať nový model fungovania komisií MsZ. 
T: 2. riadne zasadnutie MsZ    Z: zástupca primátora 

    predsedovia komisií MsZ 
 
 
G 6/1/05 Oznámenie súhlasu na výkon funkcie prísediacich Okresného súdu Šaľa na 
obdobie od 1. 1. 2005 do 27. 6. 2005 – ústna informácia 
Predložil Ing. František Botka, zástupca primátora 
 
Okresný súd v Šali v decembri 2004 v súvislosti s realizáciou zákona č. 371/2004 Z. z. 
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov oznámil svojimi listami, že 
vzhľadom na zlúčenie Okresného súdu Šaľa s Okresným súdom Galanta, prísediaci 
Okresného súdu Šaľa 
 

- Jozef Bičkay, nar. 14. 3. 1955, bytom Šaľa, Novomeského č. 9, 
- Ján Németh, nar. 11. 10. 1956, bytom Šaľa, Nešporova 1007/3, 
- Tibor Kováč, nar. 30. 4. 1951, bytom Šaľa, Úzka 2, 

 
vyjadrili súhlas s výkonom funkcie prísediaceho na Okresnom súde Galanta od 1. 1. 2005.  
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Volebné obdobie končí 27. 6. 2005.  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- kto ich nominoval? 

 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- každoročne prichádza zo súdu požiadavka na MsZ na odsúhlasenie prísediacich súdu,  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení bez hlasovania: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
oznámenie súhlasu na výkon funkcie prísediacich Okresného súdu Galanta pre mesto 
Šaľa na obdobie od 1. 1. 2005. 
 
 
 

ČASŤ III.  
 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Písomnú interpeláciu nepredložil nikto z poslancov. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- starší obyvatelia mesta z VMČ č. 1 požadujú zrekonštruovanie ulíc a ciest po zime, hlavne 

výmoľov,  
- požadujú rozmiestnenie veľkých kontajnerov, aby ich bolo možné použiť pri jarnom 

upratovaní, 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- bude zaslaná písomná odpoveď, jarné upratovanie sa presunulo na iný termín, informácie  

o tom boli poskytnuté, 
- oprava výmoľov vyžaduje iné teploty, iné počasie,  
 
 
Ing. Helena Psotová 
interpelovala prednostu MsÚ  
- ako bolo naložené s unesením VMČ č. 2 ohľadne predajne DISKRET, aké vyjadrenie dalo 

mesto živnostenskému úradu, ktorý dáva povolenie na prevádzkovanie činnosti; žiadala 
písomnú odpoveď, 

- pri kontrole uznesení o outsourcingu z minulého prerokovania si je treba pozrieť, že sa 
jednalo len o školské zariadenia a nie o školy, dohadovanie bolo bezpredmetné,  

- k rokovaciemu poriadku – ak niekto predkladá materiály, nekomentuje vystúpenia 
ostatných, vždy sa vracia k svojej správe; 

- kedy bude pripravený návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ?   
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Ing. Tibor Baran, primátor 
- novela rokovacieho poriadku bude predložená na rokovaní 2. riadneho MsZ; je to cieľom 

diskusie a vôle mestského zastupiteľstva,  
- ostatné odpovede budú zaslané písomne, 
 
 
Ján Hlavatý 
interpeloval primátora  
- k zrušeniu MsPS spol. s r.o. – bola polemika okolo rokovacieho poriadku - návrh na 

uznesenie obsahoval bod A., B., bod C. bol doplnený pozmeňujúcim návrhom; podľa 
rokovacieho poriadku a platného VZN bolo potrebné dať hlasovať najprv 
o pozmeňujúcom návrhu, ten zakomponovať, prečítať celé uznesenie a potom dať 
hlasovať; žiadal ústnu odpoveď, 

- k zaradeniu materiálu MUDr. Ladislava Czaka – návrh na vykonanie preventívnych 
opatrení pred vznikom škody – v materiáli je uvedené, že sa jedná o poslanecký návrh; 
poslanecký návrh sa podáva pri prerokovaní konkrétneho bodu programu, poslanecký 
návrh sa nedáva pred začatím rokovania; či je to v súlade s rokovacím poriadkom MsZ, 

- v akej fáze sa nachádza vyhlásenie verejnej dražby na budovu verejného WC, čo 
obsahoval materiál MUDr. Ladislav Czakó - návrh na vykonanie preventívnych opatrení 
pred vznikom škody, 

 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- k zrušeniu MsPS spol. s r.o. - bol doplnený návrh o určenie likvidátora, ten sa odhlasoval, 

potom sa hlasovalo o návrhu ako celku, ktorý na opätovnú žiadosť poslanca Hlavatého 
prečítal Ing. Botka, 

- odpovede na interpelácie budú zaslané písomne do 30 dní, 
 
 

ČASŤ IV. 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

V súlade s § 39 Rokovacieho poriadku MsZ požiadal Ing. Tibor Baran, primátor, návrhovú 
komisiu, aby prečítala všetky návrhy uznesení a skontrolovala formálnu správnosť a pred 
podpisom primátora ich podpísala.  
 
 

ČASŤ V. 
 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
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Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Hlavatý, v. r.  
 
 
MUDr. Ladislav Szarka, v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tibor Baran, v. r.    Bc. Jozef Belický, v. r.  
        primátor mesta                            prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Daša Danadová, v. r.  
Adriana Bosá, v. r.  
  
Šaľa 23. marca 2005  
 


