
 1

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

15. decembra 2005 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Adriana Bosá 
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

Riadne zasadnutie 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  
6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 19, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Neprítomní pri zahájení zasadnutia: 
JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena 
Psotová, MUDr. Ladislav Szarka – ohlásili neskorší príchod 
MUDr. Igor Bečár 
 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
do bodu A. Informačné materiály a správy – doplniť  
ako bod 6. Stanovisko k informáciám uverejnených v miestnych médiách – ústna 
informácia, predkladá Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
 
do bodu G. Rôzne – doplniť 
ako bod 5. Priestory pre činnosť politických strán, predkladá Tibor Dubis 
ako bod 6. Vitríny pre politické strany, predkladá Tibor Dubis 
 
do bodu B. VZN, normy mesta a uznesenia - doplniť  
ako bod 4. Návrh na zlúčenie finančnej komisie a komisie pre správu majetku mesta, 
prekladá Ing. František Botka 
 
do bodu D. Majetkové záležitosti – doplniť 
ako bod 10. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli 
FK Slovan Duslo Šaľa, predkladá Ladislav Jaroš 
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Ladislav Jaroš žiadal vymeniť v bode D. Majetkové záležitosti bod č. 9 s bodom č. 1 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – A/6. Stanovisko k informáciám uverejnených 
v miestnych médiách – ústna informácia 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod A/6. Stanovisko k informáciám uverejnených v miestnych médiách bol zaradený do 
rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – G/5.  Priestory pre činnosť politických strán 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod G/5. Priestory pre činnosť politických strán bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – G/6.  Vitríny pre politické strany 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod G/6.  Vitríny pre politické strany bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – B/4. Návrh na zlúčenie finančnej komisie a komisie 
pre správu majetku mesta 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod B/4. Návrh na zlúčenie finančnej komisie a komisie pre správu majetku mesta bol 
zaradený do rokovania MsZ. 
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Hlasovanie o doplnenom programe – D/10. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť 
o predaj nehnuteľností v areáli FK Slovan Duslo Šaľa 
 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
Bod D/10. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli 
FK Slovan Duslo Šaľa bol zaradený do rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnenom programe – výmena poradia bodov D 9/6/05 s bodom D 1/6/05  
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poradie bodov D 9/6/05 a D 1/6/05 bolo vymenené.  
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
 
Časť I. 
 
Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 
zápisnice a zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/6/05 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správa z kontrol vykonaných ÚHK– materiál číslo A 2/6/05 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2006 – materiál číslo A 3/6/05 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4. Informácia o stave procesu posudzovania zámeru pre NISAK a.s. Nitra: 

Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov –  
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nadregión západné Slovensko – materiál číslo A 4/6/05 
      predkladá Ing. Edita Haládiková, OŽPaSÚ 
5. Správa o prevádzkovaní krytej plavárne k 30. novembru 2005 – materiál číslo  

A 5/6/05 
      predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia Aquasport 
6. Stanovisko k informáciám uverejnených v miestnych médiách 

predkladá Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa – materiál číslo  
B 1/6/05 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

2. Návrh VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa – materiál číslo  
B 2/6/05 
 predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

3. Energetická koncepcia mesta Šaľa –  zaradenie do VZN č. 1/2004- materiál číslo  
B 3/6/05 
predkladá Ing. Karol Mikloš, technológ MET Šaľa spol. s r.o. 

4. Návrh na zlúčenie finančnej komisie a komisie pre správu majetku mesta 
predkladá Ing. František Botka, zástupca primátora 

 
C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005 – materiál číslo C 1/6/05 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

2. Stanovenie poplatkov za zaopatrenie v detských jasliach a bývanie v domove 
dôchodcov - materiál číslo C 2/6/05 
predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

3. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2006 – 
materiál číslo C 3/6/05 
predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 - materiál číslo C 4/6/05 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – 
materiál číslo C 5/6/05 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 

D. Majetkové záležitosti  
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
1. Návrh na dopredaj bytu a dopredaj garáže z V. etapy– materiál číslo D 9/6/05 

predkladá Ing. Štefan Tóth, konateľ spoločnosti Bytkomfort, s. r. o  Nové Zámky 
2. Zdenko Malcho – žiadosť o zámenu pozemkov – materiál číslo D 2/6/05 
3. MUDr. Ladislav Czakó, neštátne zdravotnícke zariadenie – opätovná žiadosť 

o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 3/6/05 
4. Návrh podmienok VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov 

na ul. Družstevnej – materiál číslo D 4/6/05 
5. Združenie stavebníkov PBD – opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 

pod  bytovým domom na ul. Hlavnej – materiál číslo D 5/6/05 
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6. Ingrid Hurbanová, Jozef Tatai – žiadosť o zníženie nájomného v letnom období – 
materiál číslo D 6/6/05 

7. KOMERCFRUCT, spol.  s r.o., Vlčanská č. 2, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku – 
materiál číslo D 7/6/05 

8. G-G Company, Ladislav Gasparovics – žiadosť o prenájom pozemku – materiál číslo  
D 8/6/05 

9. Ján Kališ s manž. – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 1/6/05 
10. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK 

Slovan Duslo Šaľa 
predkladá Ladislav Jaroš 
 

E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
F. Právne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 

 
G. Rôzne 
1. Petícia rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, 

proti zrušeniu MŠ – materiál číslo G 1/6/05 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Petícia na podporu zrušenia MŠ J. Palárika – materiál číslo G 2/6/05 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Petícia občanov za zjednosmernenie premávky prístupovej komunikácie určenej na 

zásobovanie predajní na ul. Hlavnej – materiál číslo G 3/6/05 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2006 – materiál číslo G 4/6/05 
      predkladá Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 
5. Priestory pre činnosť politických strán 

predkladá Tibor Dubis 
6. Vitríny pre politické strany 

predkladá Tibor Dubis 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Ing. Karol Mikloš 
členovia: Ladislav Jaroš, MUDr. Jozef Grell 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva - podľa rokovacieho poriadku 

 
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora 
 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
Gabriela Talajková 
Ing. Ivan Kováč 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0   
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor Ing. Tibor Baran požiadal MUDr. Martina Alföldiho a MUDr. Noru Švecovú,  
overovateľov zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 27. októbra 2005, aby vo veci správnosti 
a úplnosti vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia   o s v e d č i l i    správnosť zápisnice. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 6. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Adriana 
Bosá.  
 
 
Primátor Ing. Tibor Baran srdečne pozval prítomných poslancov do sobášnej siene na 
prízemí MsÚ na slávnostné otvorenie a odovzdanie do užívania stavby „Obslužná 
komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“. Slávnostné prestrihnutie pásky sa uskutoční 
vedľa budovy MsÚ na začiatku novej obslužnej komunikácie. 
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ČASŤ II. 
 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál A 1/6/05 
Predložila  Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- ako sa dodržiavajú uznesenia? Bolo porušené uznesenie z r. 2003, 
- bola podpísaná zámenná zmluva na pozemky s Bc. Belovičovou napriek tomu, že 

uznesenie podľa VZN stratilo po roku platnosť,  
- ako bolo dodržané uznesenie podľa outsourcingu? Podmienky mali byť prerokované na 

rokovaní MsZ, neboli, firma zmenila podmienky aby vyhovovala verejnému obstarávaniu. 
- ako sa dodržiava zákon o VZN, keď primátor podpísal nájomnú zmluvu s Jednotou SD 

Galanta na pozemky ohľadom okružnej križovatky pri Olympii, kde zaviazal mesto 
v budúcnosti zameniť pozemky, čo je v rozpore s VZN aj so zákonom? Primátor na to 
nemá právo.  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- na rokovanie MsZ sa predkladá informácia o plnení uznesení, aby si poslanci urobili obraz 

o plnení úloh,  
- navrhla konkrétne úlohy zaradiť do plánu kontrolnej činnosti,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- zámenná zmluva na pozemky s Bc. Belovičovou súvisí s pozemkami Jednoty SD, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- do konca roka sa dá urobiť kontrola, ale výsledok kontroly sa predkladá na MsZ a MsZ 

prijíma uznesenie,  
- kontrola uznesení vyplýva zo zákona, ak nejaký poslanec má podozrenie, že úloha nebola 

splnená tak, ako bola uložená, je tu priestor na to, aby MsZ buď v pláne činnosti alebo 
samostatným uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonanie kontroly,  

- aj poslanci majú kontrolnú povinnosť, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – požiadal MUDr. Alföldiho o konkrétny návrh, ktorý by sa mohol 

zaradiť do plánu kontrolnej činnosti,  
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
 
2. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 2/6/05 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Na základe schváleného regulatívneho rozvrhu kontrolnej činnosti ÚHK boli pracovníkmi 
ÚHK vykonané nasledovné kontroly: 
1. Kontrola dodržiavania normatívu výstroje príslušníkov MsP v zmysle VZN č. 19/2000 čl. 

10. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie doby opotrebenia jednotlivých súčastí 
výstroje členov MsP, ktorá je vyšpecifikovaná v prílohe č. 1 k Štatútu MsP Šaľa, ako aj 
hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie súčastí výstroje pre 
príslušníkov MsP.  

2. Kontrola použitia dotácie poskytnutej mestu z MVaRR SR na výstavbu nájomných bytov 
na ul. Hlavnej v Šali. Cieľom bolo financovanie časti výstavby nájomných bytov 
z prostriedkov štátneho rozpočtu z MVaRR SR v sume 15 681 600,-- Sk. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- správca každej kapitoly v rámci mestského rozpočtu  by mal  zmenu čerpania finančných 

prostriedkov dať na vedomie a dať na schválenie MsZ, 
- odsúdil opačný postup, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- ak v priebehu roka dochádza k potrebe vyšších výdavkov ako boli schválené, je možnosť 

prijatia rozpočtového opatrenia, v prípade potreby MsP toto nebolo urobené,  
- novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy túto možnosť dosť 

obmedzuje,  
 
Ing. Daša Danadová 
- pri schvaľovaní rozpočtu je vždy uvedené, akým spôsobom sa robia rozpočtové opatrenia, 

niektoré môže schvaľovať primátor mesta, niektoré len MsZ,  
- v tomto prípade bolo rozpočtové opatrenie urobené neskoro, nezvýšilo však výdavky 

rozpočtu mesta, teda stačí, ak rozpočtové opatrenie prijal len primátor,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- faktická poznámka – témou rokovania bude aj rozpočet mesta, kde by sa rozpočtové 

opatrenia dali podrobnejšie rozpracovať,  
 
 
 



 9

Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
1. správu z kontroly dodržiavania VZN č. 19/2000 – Štatút mestskej polície Šaľa, člnku 

10, týkajúceho sa dodržiavania normatívu výstroje príslušníkov MsP, 
2. správu z kontroly dotácie poskytnutej mestu z Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky na výstavbu nájomných bytov na ul. Hlavná v Šali,  
B. prijíma 
výsledky z vykonaných kontrol. 
 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2006 – materiál číslo A 3/6/05 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti je predložený v súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- poslanecký návrh – doplniť do plánu kontrolnej činnosti: 
C. ukladá 
vykonať kontrolu  
1. zámennej zmluvy s Bc. Belovičovou – uznesenie v roku 2003, podpísanej v roku 2005, či 

je v súlade s VZN mesta, 
2. nájomnej zmluvy s Jednotou SD Galanta na pozemok pri Olympii, kde Ing. Tibor Baran, 

primátor mesta, zaviazal mesto Šaľa v budúcnosti zameniť pozemky, či je v súlade s VZN 
mesta Šaľa a zákonmi SR, 

3. dodržania uznesenia z roku 2004 ohľadom podmienok vypísania VOS – outsourcing.  
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006   Z: hlavná kontrolórka  

 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o poslanecký návrh MUDr. Martina Alföldiho. 
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Hlasovanie za uznesenie ako celku: 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2006, 
B. schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2006, 
C. ukladá 
vykonať kontrolu  
1. zámennej zmluvy s Bc. Belovičovou – uznesenie v roku 2003, podpísanej v roku 2005, 

či je v súlade s VZN mesta, 
2. nájomnej zmluvy s Jednotou SD Galanta na pozemok pri Olympii, kde Ing. Tibor 

Baran, primátor mesta, zaviazal mesto Šaľa v budúcnosti zameniť pozemky, či je 
v súlade s VZN mesta Šaľa a zákonmi SR, 

3. dodržania uznesenia z roku 2004 ohľadom podmienok vypísania VOS – outsourcing.  
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006   Z: hlavná kontrolórka  

 
 
4. Informácia o stave procesu posudzovania zámeru pre NISAK a.s. Nitra: 

Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – 
nadregión západné Slovensko – ústna informácia číslo A 4/6/05 

Predložila Ing. Edita Haládiková, OŽPaSÚ 
 
Zámer bol doručený v októbri 2004. Správa o hodnotení bola na MsÚ doručená v máji 2005. 
Na základe uznesenia MsZ bolo formulované stanovisko mesta, ktoré bolo doručené na 
ministerstvo ŽP. Ministerstvo ŽP po doručení všetkých stanovísk zadáva odbornému 
posudzovateľovi vypracovať odborný posudok. Posudok bol vypracovávaný 4 mesiace. Na 
ministerstvo ŽP bol odovzdaný 14. 11. 2005. 
MsÚ podnikol kroky na podporu stanoviska, aby boli rešpektované stanoviská mesta, 
petičného výboru a signatárov vyhlásenia spolu s dotknutými obcami, že nesúhlasia so 
spaľovňou.   
24. 11. 2005 primátor mesta zvolal stretnutie zástupcov obcí a petičného výboru. Na základe 
tohto stretnutia bola zaslaná korešpondencia Ing. Antošovej, členke dozornej rady Nisak-u, 
a.s. a pre predsedníčku Nisak-u, a.s. s výzvou, aby nepokračovali v aktivitách, nakoľko všetky 
stanoviská dotknutých obcí sú negatívne.  
Následne bolo zvolané ďalšie stretnutie u primátora, kde bolo dohodnuté, že novozvolení 
poslanci NSK sa oslovia listom a prílohou listu bol odborný posudok odborného 
posudzovateľa zámeru.  
12. 12. 2005 sa uskutočnila na MsÚ tlačová konferencia. Do konca roka 2005 by malo byť 
z ministerstva ŽP záverečné stanovisko.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
informáciu o stave procesu posudzovania zámeru pre NISAK a.s. Nitra: Nadregionálne 
centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné 
Slovensko. 
 
 
5. Správa o prevádzke krytej plavárne k 30. 11. 2005 – materiál číslo A 5/6/05 
Predložil Ing. Edmund Horváth, predseda združenia Aquasport 
 
Materiál obsahuje stručné vyhodnotenie aktuálneho stavu finančného zabezpečenia prevádzky 
k 30. 11. 2005, očakávaný stav k 31. 12. 2005 s prechodom na rok 2006 a formuláciu potrieb 
v decembri 2005.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- je mesto schopné vyhovieť predloženej požiadavke?, sú na účte dostatočné finančné 

prostriedky k tomu, aby transfer mohol byť reálne prevedený?, neohrozia sa s tým mzdy 
alebo iné výdavky, ktoré do konca roka treba uhradiť? 

 
Ing. Daša Danadová 
- v návrhu rozpočtu je suma 400 000,-- Sk zahrnutá,  teoreticky do čísiel rozpočtu sa táto 

suma zmestí, nie je však isté, či reálne sa táto suma bude dať Aquasportu vyplatiť,  
- je problematické naplnenie príjmovej časti rozpočtu mesta,   
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- na rokovaní s generálnym riaditeľom Dusla a.s. táto pripomienka bola spomenutá, 

požiadal, ak by došlo k možným  prieťahom pri zaplatení faktúr, aby to akceptoval, 
generálny riaditeľ prisľúbil, že to bude akceptovať,  

 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu o prevádzke krytej plavárne k 30. 11. 2005, 
B. schvaľuje 
požiadavku na transfer príspevku 400 000,-- Sk na krytie časti nákladov v mesiaci 
december 2005.  
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6. Stanovisko k informáciám uverejnených v miestnych médiách – ústna informácia 
Predložil Mgr. Jozef Belický, prednosta MsÚ 
 
Zaujal stanovisko k informáciám, ktoré sú dlhodobo predkladané verejnosti. Vyjadril svoju 
mienku, že podsúvané informácie a klamstvá neposilňujú dôveru verejnosti v samosprávne 
orgány. 
 
Vyjadril sa k článku v novinách od Jozefa Mečiara, ktorý okrem iného pojednáva aj 
o internetovej stránke mesta.  Ing. Miroslav Polónyi na 5. zasadnutí MsZ predkladal 
informáciu o internetovej stránke, ktorá vyústila do neobvyklého uznesenia, ktorým bola 
vyslovená dôvera prednostovi MsÚ.  
 
Prednosta prezentoval, že je spracované technicky nové riešenie internetovej stránky tak, aby 
bola možná maximálna identifikácia prispievateľov, aby to nebolo anonymné, aby to 
neurážalo poslancov a predstaviteľov mesta. Napriek tomu v prezentovanom článku sa 
uvádza, že ak nezasiahne prednosta úradu, prečo nezasiahne  primátor? Aj toto bolo 
dôvodom, prečo sa vyslovovala dôvera prednostovi. Nie je to pravdou. Toto bolo dôvodom, 
prečo Ing. Polónyi predložil návrh na vyslovenie dôvery prednostovi. MsZ musí hlasovať 
o každom predloženom poslaneckom návrhu.  
 
MsZ celú vec riešilo, výsledkom je, že diskusné fórum na stránkach mesta sa zmenilo. Toto sa 
zmenilo už pred zasadnutím MsZ. Technicky bola spracovaná nová forma pre fórum a nebolo 
to výsledkom rokovania MsZ. 
 
V ďalšom článku, za čo platí mesto, účelovo poskytnuté informácie, že mesto platí za „čosi na 
Donovaloch“ 380 tis. Sk. Nie je to pravda. Predseda finančnej komisie mal možnosť si to 
preveriť a mal možnosť na to reagovať.  380 tis. Sk, ktoré sa vyplatili za pobyt detí na 
Donovaloch bolo financované z vyšegrádskeho fondu a časť chýbajúcich peňazí znášali 
rodičia. Prešlo to cez účet mesta v podobe príjmu a výdavku.  
 
Ďalšie informácie: 
- poslanec Ing. Ivan Kováč získal od mesta 3,8 mil. Sk. Toto určite nie je zisk, týka sa to 

obratu; prednosta vysvetlil, akým spôsobom Ing. Ivan Kováč podal pomocnú ruku mestu,  
- JUDr. Ladislav Kelemen má zmluvu s mestom Šaľa, poskytuje právne poradenstvo mestu, 

robí niekoľko rokov právnika mestu na základe zmluvy ako advokát. Do tejto chvíle má 
vedené agendy sporov, ktoré žijú a pre mesto je v tejto chvíli výhodnejšie platiť paušálnou 
platbou ako za konkrétne služby. Medzičasom mesto zamestnalo vlastného právnika, je 
presvedčený, že príde čas, keď aj táto agenda mu bude odovzdaná. Nie je spochybniteľné, 
že JUDr. Kelemen poslancom a komisiám dáva právne rady bezplatne. 

 
Prečo takýto článok vyšiel? Tento článok bol účelovo objednaný do týchto novín, vyhlásila to 
aj autorka.  
 
V článku MUDr. Martina Alföldiho, ako dodržiavajú predstavitelia mesta uznesenia a zákony, 
nie je vymenovaný ani jeden zákon. Prednostu prekvapilo v súvislosti so zámennou zmluvou 
pre Bc. Belovičovú a MUDr. Beloviča, ktorí odkupovali pozemok, keď MsZ v r. 2003 
neschválilo prehodnotenie ceny  a trvalo na tom, že sa zamení časť a za zvyšnú časť doplatia 
356 580,-- Sk. Cena sa ustálila podľa cenovej mapy bez zvýhodnenia. Pri schvaľovaní 
uznesenia bolo cieľom odpredať nejaký pozemok, zameniť jeho časť za nejakú cena. Toto 
všetko bolo dodržané. Pri prijímaní VZN sa ustanovením o tom, že po roku stratí uznesenie 
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účinnosť mesto chcelo chrániť proti tomu, aby niekto nezablokoval niektorý pozemok, 
o ktorom  chce MsZ rozhodnúť, ale keďže bolo platné uznesenie, jednoducho nemôže. 
Pozemok bol v konečnom dôsledku predaný tomu, koho MsZ určilo.  
V článku sa vyskytlo, že primátor bol na túto skutočnosť niektorými pracovníkmi MsÚ 
upozornený. Prednosta žiadal konkrétne mená.  
 
Druhá zmluva je zámenná zmluva s  Jednota SD. Nie je pravdou, že primátor zaviazal mesto 
Šaľa na budúcu zámenu. Citoval článok z predmetnej zmluvy.  
Mesto a primátor sa dohodli s predsedom Jednoty SD, že mesto bude mať snahu a učiní 
všetky kroky pre zámenu, vyhotoví podklady a predloží to na rozhodnutie MsZ. Primátor 
nezaviazal mesto. Táto informácia je v článku prezentovaná tak, že niekto porušuje zákon.  
 
Prekrúcanie, podsúvanie alebo zneužívanie novín naštrbuje dôveru verejnosti. Ducha mesta 
reprezentujú ľudia, ktorí tu žijú viac ako tisíc rokov a sú nositeľmi obrovských hodnôt. 
 
V tých istých novinách je MUDr. Martin Alföldi, ako predstaviteľ kandidátov DS do VÚC,  
podpísaný pod volebným programom, kde jedným z bodov je zastaviť rozhodovanie 
jednostranného zastupiteľstva VÚC, ktorý ovláda SMK. Pod programom je podpísaný napriek 
tomu, že ako nezávislý poslanec do tohto MsZ ho nominovala SMK.   
 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- vyprosil si osobné invektívy, 
- požiadal prednostu, aby sa nevyjadroval ku kandidátke – prednosta nebol  na koaličných 

rokovaniach, kde sa rozhodlo o tom, že MUDr. Alföldiho menuje do koalície SMK, 
- predmetom bodu A 3/6/05 bol návrh vykonať kontrolu predmetných uznesení, VZN 

hovorí jednoznačne o tom, že uznesenie, ktoré nebolo naplnené do jedného roku, stráca 
účinnosť; nespochybnil podpísanie zámennej zmluvy inému uchádzačovi, spochybnil 
podpísanie zámennej zmluvy na základe neplatného uznesenia,  

- ak mala byť zámenná zmluva podpísaná, čo bránilo tomu, aby to bolo opätovne 
predložené MsZ? 

- celý rok 2003 sa týmto problémom MsZ zaoberalo, lebo MUDr. Belovič a Bc. Belovičová 
nechceli akceptovať cenu,  

- jedná sa o to, že nájomná a zámenná zmluva spolu súvisia napriek tomu, že sú to dva 
rozdielne subjekty, predsedom predstavenstva Jednota SD Galanta je pán Belovič, otec 
týchto súrodencov, 

- žiadal, aby nájomná zmluva s Jednotou SD bola prečítaná celá, o tejto záležitosti rokoval 
s Ing. Tóthovou, vedúcou OSMM, ani jednu zmluvu nepripravoval MsÚ,  

- nájomná zmluva bola zaslaná Jednote SD Galanta odkiaľ sa vrátila s doplnení tohto bodu, 
jedná sa presne o konkrétny pozemok, 

- prečo mesto neuvažovalo o tom, že odkúpi zabratý pozemok od Jednoty SD? 
- v ďalšom dôsledku mesto príde nielen o peniaze ale aj o pozemok, pretože v ďalšej 

nájomnej zmluve s NSK mesto predáva obslužnú križovatku za 1,-- Sk Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, 

 
Ing. František Botka 
- faktická poznámka – ako predseda SMK v Šali vystúpil, že MUDr. Martin Alföldi nemá 

pravdu ak tvrdí, že nekandidoval za SMK, 
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Mgr. Gustáv Güll 
- faktická poznámka – prekvapilo ho vystúpenie prednostu, 
- tak, ako sa objavili v Slove Šaľanov inkriminované články, tak aj prednosta si to mohol 

vybaviť cez tento mesačník,  
- ušlý čas sa mohol využiť efektívnejšie pri diskusii a schvaľovaní mestského rozpočtu,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- faktická poznámka - na jednej strane ho zaráža vystúpenie prednostu proti účelovosti 

uverejnených článkov a na druhej strane jeho prístup k MUDr. Alföldimu a „vyťahovanie 
článkov a fotiek z kandidátky spod stola“,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- faktická poznámka – fakt je ten, že počet hlasov rozhodne o každom návrhu, treba sa 

s tým vysporiadať a správnym by mala byť  schopnosť prijať aj ostatné názory 
a akceptovať ich, pretože väčšina tak rozhodla,  

 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
stanovisko prednostu MsÚ k informáciám uverejnených v miestnych médiách. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa – materiál číslo 
B 2/6/05 

Predložila  Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Návrh novelizovaného znenia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vychádza z novely zákona  
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorý schválila NR SR. 
 
Ing. Daša Danadová prezentovala návrh novelizácie VZN cez videoprojektor. V textovej časti 
materiálu sú zmeny zapracované do navrhovaného znenia VZN a sú vyznačené tučným 
šikmým písmom.  
 
V alternatíve č. 1 je výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady ponechaná na úrovni roku 2005 s tým, že mesto bude doplácať cca 3 mil. Sk 
z rozpočtu mesta alebo z iných príjmov. 
V 2. alternatíve je zvýšenie poplatku na 1 osobu o 50,-- Sk, kde príspevkov mesta na 
komunálny odpad vychádza vo výške 1,9 mil. Sk. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- stotožnil sa predkladateľ s pripomienkami komisií, sú tieto zapracované? 
 
Ing. Daša Danadová 
- áno, pripomienky sú zapracované v predloženom návrhu, 
 
Ján Hlavatý 
- bolo prezentované, že vývozy v rodinných domoch a bytových domoch boli zisťované, 

aké to boli zistenia, ako prebehli a na základe akých podkladov? 
- u podnikateľov sú sadzby vyššie, ako sa k tomu dopracovalo? 
 
Ing. Daša Danadová 
- sú urobené presné prepočty, vie sa, koľko komunálneho odpadu sa v meste vytvára 

a koľko  je z toho pre komunálnu sféru, koľko je pre podnikateľskú sféru, pretože sa 
vyváža po častiach, komunálna a podnikateľská sféra sa váži osobitne,  

- je presne stanovené, ktoré nádoby sú pre občanov a ktoré pre podnikateľov, 
 
Ing. Edita Haládiková 
- nie je mysliteľné, aby sa vyvážala komunálna a podnikateľská sféra zvlášť, pretože 

objekty sú jeden za druhým a odpad sa vyváža kontinuálne, 
- zvlášť sú evidované vývozy z 1100 litrových kontajnerov a zvlášť zo 110 litrových nádob, 

na základe týchto podkladov sa urobil prepočet, 
 
Ing. Daša Danadová 
- príjmy na základe platobných výmerov a počtu zamestnancov u podnikateľov 

nepokrývajú výšku nákladov,  
 
Ján Hlavatý 
- 110 litrové nádoby sa vyvážajú od podnikateľov s rodinnými domami spolu, 1100 litrové 

nádoby sa vyvážajú spolu od podnikateľov aj od bytových domov,  
- ako sa dá zistiť, koľko nádob bolo od podnikateľov a koľko od bytových domov?  
- ako sa zistí, koľko bolo od podnikateľov 110 litrových nádob, keď sa odpad zbiera 

zároveň s odpadom z ulíc?  
- ako sa bude zisťovať množstevný zber?  
- množstevný zber je nespravodlivý, 
 
Ing. Edita Haládiková 
- pri takejto filozofii by sa dalo povedať, že je nespravodlivý aj poplatok pre občanov, 
- filozofia výpočtu spočíva v spolupráci MsU s vývozcom a presnou evidenciou 

umiestnenia kontajnerov a popise invetarizácie, od ktorého subjektu sa tieto kontajnery 
vyvážajú, 

- množstvo bolo prepočítané aj podľa frekvencie vývozov, nielen na nádobu ako takú,  
- výpočty sú k dispozícii na OŽPaSÚ,  
- zákon umožňuje množstevný zber realizovať buď na litre nádoby alebo na kilogramy,  
 
Ing. Karol Mikloš 
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- poplatok je nespravodlivý, pre porovnanie: ak v dome bývajú 5 ľudia – aký je poplatok 
a ak v dome bývajú 2 dôchodcovia – aký je poplatok, a smeti sa v oboch prípadoch 
vyváža rovnako, 

- ideálny by bol systém váženia odpadu, 
 
Ing. Daša Danadová 
- celý zákon nie je spravodlivý,  pretože hovorí o tom, že poplatok sa platí na osobu a deň,  
- technické možnosti nie sú porovnateľné s krajinami, kde sa odpad váži, 
- ak by to tak bolo, za smeti by sa platilo minimálne raz toľko, 
 
Ladislav Jaroš 
- podľa čoho vychádza poplatok pre Kilič a Hetméň? 
 
Ing. Daša Danadová 
- vlani bola zľava pre Kilič, v Kiliči sa vyvážalo smeti tak, ako v Žihárci, v Žihárci majú iné 

sadzby – 1,-- Sk na deň, 
- Kilič je oproti Šali znevýhodnený, preto je tam nižšia sadzba,  
 
 
Hlasovanie o alternatíve č. 2: 
Prezentácia: 22 
Za:  12 
Proti:    7 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ  n e p r i j a l o   alternatívu č. 2. 
 
 
Hlasovanie o alternatíve č. 1: 
Prezentácia: 22 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
 
MsZ   p r i j a l o  alternatívu č. 1 a uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
novelizáciu VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa s akceptovanými 
pripomienkami a výšku poplatkov za komunálny odpad podľa alternatívy č. 1.  
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2. Návrh VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa – materiál číslo  
B 1/6/05 

Predložila  Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa vychádza z novely zákona  
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorý schválila NR SR. 
 
Ing. Daša Danadová prezentovala návrh novelizácie VZN cez videoprojektor. V textovej časti 
materiálu sú zmeny vyznačené tučným šikmým písmom.  
 
Z predložených žiadostí o oslobodenie dane vyplynula požiadavka oslobodenia od platenia 
dane pre Lesy SR, zo zákona je možné do VZN doplniť v čl. 4, § 8, ods. 1 písm. h). 
Predkladateľka navrhla tento bod do VZN doplniť.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie o doplnení písm. h) do článku 4,  § 8, ods. 1: 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o doplnenie VZN -  písm. h) do článku 4,  § 8, ods. 1. 
 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku: 
Prezentácia: 22 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 
VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa s doplnením písm. h) do 
článku 4,  § 8, ods. 1. 
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3. Energetická koncepcia mesta Šaľa – zaradenie do VZN č. 1/2004 – materiál číslo  
B 3/6/05 

Predkladateľ Ing. Karol Mikloš, technológ MET Šaľa 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. arch. Imrich Pleidel, mestský architekt 
- nemalo by sa hlasovať o začlenení do územného plánu ale iba ako návrhu do začlenenia 

záväznej časti územného plánu, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- poskytnutá informácia z ministerstva hovorí, že po schválení by sa energetická koncepcia 

mala stať súčasťou VZN o územnom pláne, 
- ide o to, aby mesto s týmto materiálom mohlo pracovať.  
 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:  13 
Proti:    3 
Zdržal sa:   5 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
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. schvaľuje 
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 v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.  
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4. Návrhu na zlúčenie komisie finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach 
a miestnych poplatkoch a komisie pre správu majetku mesta 

Predložil Ing. František Botka 
 
12.12.2005 zasadali tri komisie – komisia finančná, komisia pre správu majetku mesta 
a podnikateľská komisia. Na tomto zasadnutí bol požiadaný, ako koordinátor činností komisií, 
aby na rokovaní MsZ predložil návrh na zlúčenie komisie finančnej a komisie pre správu 
majetku mesta z dôvodu vylúčenia niektorých členov z komisií.  
Pri zlúčení bude mať komisia 14 členov. 
Za predsedu novovzniknutej komisie bol navrhnutý Ing. Ferdinand Chromek, ktorý tento 
návrh prijal.  
 
Z finančnej komisie sa pre nedostatočnú dochádzku ukončuje členstvo Ing. Alexovičovi 
Jurajovi ml. a Šperkovi Ľubomírovi. 
Z komisie pre správu majetku mesta sa pre nedostatočnú dochádzku ukončuje členstvo  
Homolovi Vladimírovi.  
 
 
Diskusia: 
 
Ján Hlavatý 
- aký je maximálny počet členov v komisii? 
- nebude táto podmienka porušená? 
 
Ing. František Botka 
- odsúhlasených je 11 členov komisie,  
 
MUDr. Martin Alföldi 
- faktická poznámka – Ing. Miroslav Polónyi figuruje v oboch komisiách, v predloženom 

návrhu na uznesenie je vylúčenie ďalších troch členov,  
- konečný počet členov teda bude 11,  
- požiadal poslancov o podporu predloženého návrhu,  
 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na zlúčenie komisie finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach 
a miestnych poplatkoch a komisie pre správu majetku mesta, ukončenie členstva 
v komisiách a voľbu predsedu komisie, 
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B. schvaľuje 
1. zlúčenie komisie finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych 

poplatkoch s komisiou pre správu majetku mesta a vytvorenie „Komisie finančnej 
a pre správu majetku mesta“ k 1. 1. 2006, 

2. ukončenie členstva v komisiách MsZ nasledujúcich členov: 
- finančná komisia: Ing. Alexovič Juraj ml., Šperka Ľubomír 
- komisia pre správu majetku mesta: Homola Vladimír 

C. volí 
Ing. Ferdinanda Chromeka za predsedu komisie finančnej a pre správu majetku mesta.  
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005 – materiál číslo C 1/6/05 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách. Rozpočet mesta Šaľa bol schválený uznesením MsZ č. 4/2005 dňa 
8. septembra 2005. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005, 
B. schvaľuje 
návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005 nasledovne:  
 
bežné príjmy    275 153 tis. Sk 
bežné výdavky   274 635 tis. Sk 
rozdiel           518  tis. Sk 
 
kapitálové príjmy     56 110 tis. Sk 
kapitálové výdavky     65 312 tis. Sk 
rozdiel                  -   9 202 tis. Sk 
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príjmové finančné operácie      29 177 tis. Sk 
výdavkové finančné operácie    19 865 tis. Sk 
rozdiel          9 312 tis. Sk 
  
celkové príjmy   360 440 tis. Sk 
celkové výdavky   359 812 tis. Sk 
rozdiel            628 tis. Sk 
 
 
2. Stanovenie poplatkov za zaopatrenie v detských jasliach a bývanie v domove 

dôchodcov – materiál číslo C 2/6/05 
Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
 
Materiál je predložený v súvislosti  s prerokovaním návrhu rozpočtu OSS mesta Šaľa na rok 
2006. Úprava poplatkov za poskytované služby má priamy dopad na rozpočtované výnosy 
organizácie a jej hospodársky výsledok.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- v predchádzajúcom volebnom období detské jasle navštevovali aj deti obidvoch 

ekonomicky činných rodičov,  
- v ďalšom bode – v rozpočte OSS sa požaduje príspevok od mesta vo výške 5,7 mil. Sk, 
- aká je v súčasnosti situácia v jasliach, či ich navštevujú aj deti ekonomicky činných 

rodičov alebo len deti sociálne odkázaných rodičov, 
 
Dr. Ľubor Gáll 
- jasle navštevujú aj deti ekonomicky činných rodičov,  
- rodičovský príspevok môže poberať aj matka, ktorá je ekonomicky činná, to vytvára 

priestor na to, aby sa mohol zvýšiť poplatok za zaopatrenie v detských jasliach, 
- z hľadiska zabezpečenia dieťaťa nie je vhodné hovoriť o ekonomicky slabších rodičoch,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- ak jasle navštevujú deti rodičov, ktorí nie sú sociálne odkázaní, prečo im mesto prispieva?  
- nebolo by opodstatnené, títo rodičia platili ekonomické nájomné?  
- poslanecký návrh – aby rodičia detí, ktorí sú ekonomicky činní, platili ekonomické 

nájomné,   
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – je otázne, koľko ekonomicky činní rodičia zarábajú, ak sú niekde 

obaja zamestnaní, môžu zarábať menej alebo rovnako ako tí, kde je ekonomicky činní len 
jeden rodič – dá sa to nejako zistiť? 

 
Dr. Ľubor Gáll 
- nie je dôvod zisťovať príjmy rodičov, v minulosti bola stanovená fixná suma za 

zaopatrenie v jasliach,  
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- ak sa pristúpi k návrhu Ing. Bartošoviča, nastane ekonomický zánik zariadenia, rodičia 
nebudú ochotní toľko zaplatiť, 

 
 Ing. Štefan Bartošovič 
- po zvýšení príspevku je podiel úhrady rodičov 40 %, 100 % je 5 500,-- Sk, 4 500,-- Sk 

dostane rodič od štátu, z príjmu rodič môže niečo dať na dieťa,  
- nech mesto prispieva len na to dieťa, ktoré má sociálne odkázaných rodičov,   
 
Dr. Ľubor Gáll 
- je to protinávrh oproti existujúcemu návrhu,  
- mnohé skúsenosti hovoria o tom, že v mestách, kde sa pred pár rokmi detské jasle zrušili, 

pod tlakom verejnej mienky a požiadaviek občanov prišli na to, že ich treba obnovovať,  
 
Ing. Karol Mikloš 
- ak by sa do petície postavila otázka, či sú občania ochotní doplácať na rodičov detí, ktorí 

obaja zarábajú a ešte im prispeje aj mesto, názor verejnej mienky by bol iný,  
- netreba to brať systémom vydierania, u detí, ktoré sú na to odkázané to nie je problém, ale 

je mnoho rodín, ktoré zo špekulatívnych dôvodov takto riešia svoj problém,  
 
Dr. Ľubor Gáll 
- treba brať do úvahy, že zariadenie poskytuje služby kontinuálne, deti v zariadení sa 

menia, je to služba väčšiemu počtu ľudí než tým, ktorí tam majú umiestnené svoje deti,  
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
B. schvaľuje 
1. poplatok za zaopatrenie v detských jasliach vo výške 2 200,-- Sk mesačne s účinnosťou od 

1. 1. 2006 pre deti sociálne odkázaných rodičov, 
2. poplatok za zaopatrenie v detských jasliach vo výške 5 500,-- Sk mesačne s účinnosťou od 

1. 1. 2006 pre deti obidvoch ekonomický činných rodičov, 
 
Prezentácia: 19 
Za:  13 
Proti:    2 
Zdržal sa:   4 
 
 
MsZ   p r i j a l o   poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča. 
 
 
Hlasovanie o zvyšnej časti návrhu uznesenia: 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
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 stanovenia poplatkov za niektoré druhy služieb poskytovaných OSS, 
B. schvaľuje 
1. poplatok za zaopatrenie v detských jasliach vo výške 2 200,-- Sk mesačne 

s účinnosťou od 1. 1. 2006 pre deti sociálne odkázaných rodičov, 
2. poplatok za zaopatrenie v detských jasliach vo výške 5 500,-- Sk mesačne 

s účinnosťou od 1. 1. 2006 pre deti obidvoch ekonomický činných rodičov, 
3. výšku mesačných úhrad za bývanie v domove dôchodcov v intervale od 1290,-- Sk do 

1890,-- Sk s účinnosťou od 1. 1. 2006.  
 
 
3. Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2006 – 

materiál číslo  C 3/6/05 
Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
 
Rozpočet OSS na rok 2006 je zostavovaný v období kedy prebieha legislatívny proces zmien 
viacerých zákonov, ktoré môžu významnejšie ovplyvniť napĺňanie rozpočtu v roku 2006. 
Očakáva sa schválenie nového zákona o sociálnych službách. Prostriedky na krytie nákladov 
spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby ako originálnej kompetencie mesta ostávajú 
na úrovni predchádzajúceho roka a umožňujú len v obmedzenom rozsahu pokryť značný 
dopyt po tomto druhu služby.   
 
OSS od januára 2006 zriaďuje novú službu – prepravnú službu, ktorá je určená postihnutým 
občanom, nositeľom  preukazu ZŤP a občanom nad 65 rokov. Táto služba je v súlade so 
zákonom o sociálnej pomoci.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Karol Mikloš 
- ako sa dotýka rozpočtu schválenie predchádzajúceho bodu? 
 
Dr. Ľubor Gáll 
- v tejto chvíli to nevedel vyčísliť,  
- nie je známe, aký to bude mať dopad, ak vypadnú deti z detských jasiel, príjmy nebudú, 

ale náklady ostanú,  
- požiadal o schválenie predloženého rozpočtu, pretože k I. polroku býva rozpočet 

upravený,  
 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2006, 
B. schvaľuje 
príspevok zriaďovateľa na rok 2006 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
vo výške 5 mil. 750 tis. Sk, z toho na výkon opatrovateľskej služby ako originálnej 
kompetencie mesta 2 mil. 250 tis. Sk.  
 
 
4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 4/6/05 
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. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- rozpočet je komfortný, 
- poslanecký návrh – doplniť návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
C. ukladá  
MsÚ navrhnúť úpravu rozpočtu na rok 2006 tak, aby všetky prostriedky, ktoré mesto 
dostane z podielových daní fyzických osôb z titulu školstva boli rozpočtované pre oblasť 
školstva.  
T: februárové zasadnutie MsZ     Z: prednosta MsÚ 

 
Ladislav Košičár 
- vyjadril ľútosť nad tým, že sa rozpočet nemohol prerokovať aj vo VMČ,  
- v rozpočte je veľa vecí, ktoré by sa dali znížiť, 
- rozpočet v novom vyhotovení pre rádového občana nehovorí nič,  
 
Ing. Erika Velázquezová 
- 4,8 % kapitálových výdavkov na dopravu je veľmi malá čiastka, 400 tis. Sk na 

vybudovanie parkovísk na Veči je málo,  
- poslanecký návrh - presunúť výdavky z bežného rozpočtu z programu 9. Public relation  - 

medzinárodné vzťahy 300 tis. Sk a z programu 17. Projektový manažment sumu 200 tis. 
Sk do kapitálových výdavkov do programu 1. Doprava na vybudovanie parkovacích miest 
na ulici Hollého a vybudovanie chodníkov na ulici Dlhoveskej a Hollého, 
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Ing. Daša Danadová 
- v programe Public relation je len poradenská konzultačná činnosť architekta, v ostatných 

programoch sú aj iné poradenské činnosti, ktoré robia iné zložky, 
- ak sa z niektorej položky určitá suma presunie, bude potrebné hľadať chýbajúce 

prostriedky inde,  
- v medzinárodných vzťahoch je najvyššia suma preprava a ubytovanie – tábory, ak sa 

znižuje tu, musia sa znížiť aj príjmy rozpočtu mesta, tieto výdavky sú z veľkej väčšiny 
kryté z príjmov mesta, rodičia hradia deťom výdavky na tábory, 

- bolo by vhodné schváliť rozpočet aj keď s úpravami a upravovať ho neustále aj v r. 2006, 
- čo sa týka originálnych kompetencií komisia školstva požaduje, aby nemali problém 

poskytovať tie služby, ktoré majú poskytovať,  
- žiadny zákon neukladá, aby prostriedky z podielových daní pre školstvo boli v plnej výške 

školstvu aj prevedené, je to len orientačné číslo, z ktorého sa vychádza,  
 
Tibor Dubis 
- faktická poznámka – aj v ľudských zdrojoch bolo škrtanie? 
- ľudské zdroje sú jednou z najvyšších čiastok položiek rozpočtu mesta – cca 50 mil. Sk., 
- táto suma sa každý rok neustále navyšuje,  
- v kruhoch poslancov a u obyvateľov mesta prevažuje názor, že „na meste“ je veľká 

prezamestnanosť,  
 
Ing. Daša Danadová 
- znižovali sa aj mzdové prostriedky, mzdy sa navyšujú zo zákona vždy k polroku 

nasledujúceho roka, navýšenie tvorí 4 – 6 %,  
- momentálne sa zdá, že ľudské zdroje sú vyššie v porovnaní s minulým rokom, ale 

v minulosti bolo iné rozdelenie kapitol,  
- v ľudských zdrojoch sú obsiahnuté mzdy pre všetkých zamestnancov mesta, cestovné 

výdavky na služobné cesty, vzdelávanie, overovanie osobnej spôsobilosti, náhradná 
civilná služba, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ostatné osobné náklady, odvody, 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- prečo je až 17 % nárast miezd u MsP? 
 
Ing. Daša Danadová 
- bol vybudovaný kamerový systém, sú to finančné prostriedky na chránenú dielňu, časť je 

krytá z príjmov rozpočtu mesta, ktoré mesto dostáva z úradu práce,  
- 813 tis. Sk je na 6 zamestnancov, nie celú časť mzdy hradí štát,  
 
Andrej Csillag 
- najľahšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze, malo by to platiť aj tu,  
- navrhuje venovať viac pozornosti cestám, chodníkom a iným komunikáciám v meste, 

odporúča hľadať rôzne zdroje na získanie finančných prostriedkov,  
- podporil návrh Ladislava Košičára a Ing. Eriky Velázquezovej,  
- poslanecký návrh – do rozpočtu doplniť 300 tis. Sk na doplnenie uličných vpustí pri 

rekonštrukcii kanalizácie,  
 
Mgr. Jozef Belický, prednosta 
- tvorba rozpočtu je zdĺhavý proces,  
- poďakoval všetkým, čo sa na tvorbe rozpočtu podieľali,  
- za významné považuje návrh Mgr. Gülla v oblasti školstva, bude sa to ale dotýkať každej 
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jednej oblasti ak sa na školstvo presunie 20 mil. Sk, 
- zhodnotil situáciu v školstve,  
- je lepšie mať rozpočet prijatý a upraviť ho v priebehu roku 2006, ako fungovať 

v rozpočtovom provizóriu, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- faktická poznámka – o 20 mil. Sk nehovoril,  
- jedná sa o 5 mil. Sk, 40 % z podielových daní by malo pre školstvo prejsť zo zákona, 
- bola to požiadavka komisie školstva, 
 
Ing. Daša Danadová 
- percentom podľa vzorca, ktorý platí, na originálne kompetencie v prepočte vychádza  

62 mil. Sk, 
- nie je to záväzné, je to orientačné číslo, toľko mesto môže vynaložiť, aby zabezpečilo 

originálne kompetencie, 
- čo sa týka 20 mil. Sk, je to rozdiel medzi tým, čo už dostali a tými 62 mil. Sk,  
- 5 mil. Sk boli kapitálové výdavky potrebné na zrealizovanie väčších opráv striech, údržby 

atď.,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- faktická poznámka – zo školstva sa robí tabu, mesto dostalo školstvo na starosti 

s budovami, ktoré sú energeticky náročné, demografický vývoj má klesajúcu tendenciu, 
nenašiel sa konsenzus na zlúčenie niektorých škôl tak, aby nebol ohrozený vyučovací 
proces,  

- navrhol zlúčiť jednu MŠ, jednu školu, budovy predať a výťažok z predaja poskytnúť 
školám,  

 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – 

materiál číslo C 5/6/05 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Cieľom stanoviska je komplexne posúdiť zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2006, naplnenie 
jeho zámerov v príjmovej časti, zhodnotiť riziká tvorby zdrojov a reálnosť navrhovaných 
objemov rozpočtovaných príjmov a výdavkov. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Gustáva Gülla: 
Prezentácia: 21 
Za:  10 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ  n e p r i j a l o   poslanecký návrh Mgr. Gustáva Gülla. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej: 
Prezentácia: 23 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o  poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Andreja Csillaga: 
Prezentácia: 23 
Za:    9 
Proti:    4 
Zdržal sa: 10 
 
MsZ  n e p r i j a l o   poslanecký návrh Andreja Csillaga. 
 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku: 
Prezentácia: 22 
Za:  19 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006, 
B. schvaľuje 
1. presun výdavkov z bežného rozpočtu z programu 9. Public relation  - medzinárodné 

vzťahy 300 tis. Sk a z programu 17. Projektový manažment sumu 200 tis. Sk do 
kapitálových výdavkov do programu 1. Doprava na vybudovanie parkovacích miest 
na ulici Hollého a vybudovanie chodníkov na ulici Dlhoveskej a Hollého, 

2. rozpočet mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne: 
 
Bežný rozpočet:   príjmy: 296 319 tis. Sk 

výdavky: 285 919 tis. Sk 
rozdiel:   10 400 tis. Sk 
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Kapitálový rozpočet: príjmy:    86 422 tis. Sk 
výdavky:    84 840 tis. Sk 
rozdiel:     1 582 tis. Sk     

   
Finančné operácie:  príjmové:     7 708 tis. Sk 

výdavkové:   19 690 tis. Sk 
rozdiel:           - 11 982 tis. Sk 

 
Celkový rozpočet:  príjmy: 390 449 tis. Sk 

výdavky: 390 449 tis. Sk 
rozdiel:            0 tis. Sk 

 
3. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk  na preklenutie 

dočasného nedostatku finančných prostriedkov  v priebehu rozpočtového roku 2006, 
4. prijatie bankového úveru vo výške 5 000 tis. Sk na financovanie kapitálových 

investícií. 
 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
1. Návrh na dopredaj bytu a garáže z V. etapy – materiál číslo D 9/6/05 
Predložila Rozália Botková, spoločnoť Bytkomfort, s. r. o  Nové Zámky 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na dopredaj bytu a garáže z V. etapy, 
B. schvaľuje 
1. dopredaj bytu na ul. Hollého, dom 1842/6 pre: 

- Annu Horváthovú a Ernesta Horvátha, byt č. 34, prízemie, parc. č. 3080/33, 34, 
35 v podiele 189/10 000, v cene 14 838,-- Sk 

2. dopredaj garáže na ul. Sládkovičova, dom 1279/3 pre: 
- Miroslava Megu a Máriu Megovú, garáž č. 4, suterén, parc. č. 4167/1, 4166/2 

v podiele 257/10 000, v cene 121 000,-- Sk podľa znaleckého posudku. 
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2. Zdenko Malcho – žiadosť o zámenu pozemkov – materiál číslo D 2/6/05 
Jedná sa o žiadosť o zámenu pozemkov nachádzajúcich sa na Kráľovskej ul. v Šali. Žiadateľ 
žiada o zámenu pozemku vo vlastníctve mesta za pozemok v jeho vlastníctve. Uvedenú 
zámenu potrebuje zrealizovať za účelom podnikateľského zámeru – výstavby športovo-
relaxačného areálu. 
 
Doplnené stanoviská: 
VMČ č. 1 – odporúča žiadosti vyhovieť, 
komisia výstavby a ÚP – jednotlivý členovia mali pripomienky k zamieňanému pozemku ako 
aj k jeho tvaru, boli podané návrhy napr. v súvislosti s rekonštrukciou križovatky ulíc SNP 
a Kráľovská, na ktorú nie je zatiaľ spracovaná projektová dokumentácia a nie je možné 
vylúčiť, že križovatkou nebudú okrajovo dotknuté pozemky vo vlastníctve pána Malcha pred 
objektom bývalého mlyna; ďalší návrh súvisel s tvarom zamieňaného pozemku, ktorý je  
navrhnutý vnútri celej lokality, návrh bol zameniť pozemok za prednú časť parc. č. 1973, 
ktorá je priamo prístupná z ulice Kráľovská, príp. zameniť pozemok s parc. 1973 
v obdĺžnikovom tvare rovnobežnom  s hranicou parc. č. 1973 a 1973/1, resp. parc. č. 1971/1, 
komisia skonštatovala, že k jednoznačnému stanovisku je nutné predložiť zámer športovo-
relaxačného areálu, ďalej skonštatovala, že k štádiu projektovej dokumentácie  pre územné 
konanie športovo-relaxačného areálu a pre územné rozhodnutie nie je potrebné dokladovať 
vlastnícky vzťah k pozemku, postačuje súhlas mesta Šaľa ako vlastníka dotknutých pozemkov 
a z toho dôvodu nie je nutné pozemok v tomto štádiu zamieňať, odporúča pozemok zatiaľ 
nezameniť a ponechať ho ako rezervu pre prípadné jednania v štádiu stavebného konania, 
resp. v súvislosti s rekonštrukciou križovatky ulíc SNP a Kráľovská, 
MsR – odporúča schváliť zámenu pozemkov, rokovať s vlastníkom parcely č. 1973 o zámene 
zvyšku parcely, t. j. 506 m2,  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- v koho vlastníctve je parcela 1973/1? 
 
Ing. Božena  Tóthová 
- je majetkom mesta, 

 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 23 
Za:  21 
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o zámenu pozemkov, 
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B. schvaľuje  
zámenu pozemkov - pozemok vo vlastníctve mesta, vedený v LV č.1, parc. č. 1964/2 
o výmere 155 m2, za pozemok vo vlastníctve Zdenka Malcha, vedený v LV č. 2066, časť 
parc. č. 1973 o výmere 155 m2. 
 
 
3. MUDr. Ladislav Czakó, neštátne zdravotnícke zariadenie – opätovná žiadosť 

o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 3/6/05 
Jedná sa o opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v areáli bývalého 
malého trhoviska na Hlavnej ulici v Šali pred budovami zubnej ambulancie a bývalých 
verejných WC, ktorých vlastníkom je žiadateľ. Odkúpenie žiada vzhľadom na to, že prípojky 
IS sa nachádzajú v požadovanej časti pozemku a prístup k nim je potrebný pre riadnu údržbu 
a prevádzkovanie. Schválenie žiadosti nenaruší plánovanú výstavbu pešej zóny v tejto 
lokalite. 
 
Doplnené stanoviská: 
VMČ č. 1 – neodporúča žiadosti vyhovieť, 
komisia výstavby a ÚP –  prístup k objektu a IS je zabezpečený aj bez odpredaja pozemku, na 
požadovanej časti pozemku bola v rámci stavby obslužná komunikácia a IS zrekonštruovaná 
spevnená plocha, ktorá slúži jednak pre peších a jednak pre prístup k vybudovanému 
parkovisku, z uvedených dôvodov komisia neodporúča odpredaj, 
MsR – neodporúča žiadosti vyhovieť,  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Andrej Csillag 
- výklenok by chcel MUDr. Czakó vlastniť z toho dôvodu, že plánuje do budovy 

vybudovať vstup,  
 
Ing. František Botka 
- MUDr. Czakó je vlastníkom pozemku len pod nehnuteľnosťou, nepatrí mu ani pozemok 

v bezprostrednej blízkosti budovy – pod odkvapom,  
- poslanecký návrh – B. schvaľuje priamy odpredaj pozemku, časť parc. č. 2034/1 o výmere 

cca 70 m2 v cene 1464,-- Sk/m2, t. j. v sume 102 480,-- Sk pre MUDr. Ladislava Czaka, 
neštátne zdravotnícke zariadenie, 

 
Ján Hlavatý 
- faktická poznámka – podľa akého materiálu sa majú poslanci riadiť? 
 
Ing. František Botka 
- pred zasadnutím MsZ predkladateľka distribuovala novú prílohu k materiálu D 3/6/05, 

v ktorej je výmere 70 m2 zakreslená,  
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku: 
Prezentácia: 23 
Za:  14 
Proti:    5 
Zdržal sa:   4 
 
 
MsZ   p r i j a l o   poslanecký návrh Ing. Františka Botku a uznesenie v nasledovnom 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. schvaľuje  
priamy odpredaj pozemku, časť parc. č. 2034/1 o výmere cca 70 m2, v cene  
1464,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 102 480,-- Sk pre MUDr. Ladislava Czaka, neštátne 
zdravotnícke zariadenie. 
 
 
4. Návrh podmienok VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov 

na ul. Družstevnej – materiál číslo D 4/6/05 
Uznesením MsZ č. 4/2005 – XIV/8 zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Šali, konaného  
8. septembra 2005 bol schválený zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa 
v súlade s hodnotením súťažnej komisie VOS. Zároveň bola MsÚ uložená úloha vypracovať 
podmienky na vyhlásenie VOS na dopredaj ostatných výmenníkových staníc. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh a podmienky VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov na 
ul. Družstevnej, 
B. schvaľuje 

1. vyhlásenie VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov na 
ul. Družstevnej, 

2. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu, 
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu, 

C. ukladá 
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1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj výmenníkových staníc 
a hydrofórovej stanice v zmysle schválených podmienok, 
T: do 5. 1. 2006      Z: prednosta MsÚ 

2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS 
T. 2. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006   Z: predseda komisie 

 
 
5. Združenie stavebníkov PBD – opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 

pod bytovým domom na ul. Hlavnej – materiál číslo D 5/6/05 
Jedná sa o vysporiadanie  pozemku vlastníkov bytov zo Združenia stavebníkov PBD na 
Jesenského ul. Odpredaj pozemkov pod terasami pred prízemnými bytmi a kotolňou (teraz už 
bytom) mal byť riešený až po kolaudácii spevnených plôch a zatiaľ sa vzťah k pozemkom mal 
riešiť NZ. 
Odkúpiť podiel na pozemku mali všetci vlastníci bytov v závislosti od veľkosti bytu. Zmluva 
mala nadobudnúť právoplatnosť až po uhradení finančných prostriedkov každým vlastníkom 
bytu. Časť vlastníkov bytov kúpnu cenu za pozemok už zaplatila, časť vlastníkov bytov ešte 
nie. 
 
Doplnené stanovisko: 
MsR – odporúča opätovne schváliť zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku pod 
budovou,  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 22 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i j a l o  uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
opätovné odkúpenie pozemku pod PBD na ul. Hlavnej, 
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku od budovou Polyfunkčného domu 
na ul. Hlavnej, parc. č. 1078 o výmere 486 m2, vedenej na LV č. 1 v KN registri C pre k. 
ú. Šaľa, v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume 72 900,-- Sk pre Združenie stavebníkov 
PBD v podieloch pre jednotlivých vlastníkov bytov, ktorých zoznam s veľkosťou 
príslušných podielov na pozemku sú uvedené na osobitnej prílohe.  
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6. Ingrid Hurbanová, Jozef Tatai – žiadosť o zníženie nájomného v letnom období – 
materiál číslo D 6/6/05 

Jedná sa o žiadosť o zníženie nájomného v letnom období od 1. 6. 2005do 30. 9. 2005 
o 4 000, Sk mesačne. Nájomcovia žiadosť odôvodňujú menšou návštevnosťou zákazníkov 
počas letných mesiacov. 
 
Doplnené stanoviská: 
MsR – odporúča schváli zníženie nájomného,  
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- žiadosť pochádza z predchádzajúceho obdobia, je nájomné už zaplatené? 
- ak je zaplatené, bude sa jednať o vrátenie splátok? 
- nepodporí žiadnu zľavu, ale pre ostatných – poslanecký návrh – schváliť zníženie 

nájokmného o 2 000,-- Sk mesačne, spolu v hodnote 8 000,-- Sk,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- nájomné je zaplatené,  
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho: 
Prezentácia: 23 
Za:  11 
Proti:    7 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   n e p r i j a l o   poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho. 
 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu na uznesenie: 
Prezentácia: 22 
Za:    7 
Proti:  10 
Zdržal sa:   5 
 
 
MsZ   n e p r i j a l o  uznesenie v predloženom znení,  
p r i j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o zníženie nájomného počas letných mesiacov, 
B. neschvaľuje 
zníženie nájomného v období od 1. 6. 2005 do 30. 9. 2005 o 4 000,-- Sk mesačne, spolu 
v hodnote 16 000,-- Sk pre Ingrid Hurbanovú a Jozefa Tataia, nájomcov nebytových 
priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča.  
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7. KOMERCFRUCT, spol.  s r.o., Vlčanská č. 2, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku – 

materiál číslo D 7/6/05 
Jedná sa o žiadosť o odkúpenie pozemku na Vlčanskej ulici v Šali za účelom vybudovania 
spevnenej plochy – parkoviska pred polyfunkčným objektom „Účko“, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľa. V súčasnosti je časť požadovaného pozemku zelená plocha a časť pozemku slúži 
ako vstupná časť do predajní.  
 
Predkladateľka využila právomoc a stiahla materiál z rokovania.  
 
 
8. G-G Company, Ladislav Gasparovics – žiadosť o prenájom pozemku – materiál číslo  

D 8/6/05 
Jedná sa o žiadosť o prenájom pozemku na rozhraní ulíc Kráľovská a Hlavná v Šali za účelom 
výstavby Polyfunkčného komplexu. Časť zariadenia staveniska bude po realizácii slúžiť ako 
spevnená plocha a na časti budú prevedené sadové úpravy. 
 
MsÚ  obdržal ďalšiu žiadosť od Evy Martinotti, ktorá by chcela na tom istom priestore 
vybudovať budovu s obchodnými predajnými priestormi, požaduje 1 ár voľnej plochy. 
 
Doplnené stanoviská: 
komisia výstavby a ÚP – funkčným využitím je navrhovaný zámer v súlade s ÚP mesta a ÚP 
CMZ, v suteréne objektu sú navrhnuté garáže, odporúča prenájom pozemku, žiada spracovať 
komplexný návrh vrátane dopravného riešenia, napojenia objektu na komunikáciu 
a zakomponovanie primeraného počtu parkovacích miest,  
VMČ č. 1 – odporúča postupovať podľa stanoviska MsÚ, 
MsR – odporúča vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž,  
podnikateľská komisia – odporúča postupovať podľa § 7, ods. 6.4, VZN 22/2003 – vyhlásiť 
verejnú obchodnú súťaž, 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- vyjadril spokojnosť so zámerom žiadateľa, bude vytvorených 110 parkovacích miest,  
- poslanecký návrh – podľa § 9, bod 16, VZN 22/2003 navrhol prenájom schváliť, bod C. 

návrhu uznesenia vypustiť, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- podporil predložený návrh Ing. Františka Botku,  
- je to v súlade s dobrými mravmi, že mesto po predložení podnikateľského zámeru vyhlási 

verejnú obchodnú súťaž? 
- mesto by malo uverejniť plochy, ktoré sú určené na podnikateľské činnosti a až potom 

vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, 
 
Ing. František Botka 
- faktická poznámka – na internetovej stránke mesta je od 24. 1. 2005 uverejnený zoznam 

pozemkov, ktoré sú vhodné na zastavenie v súlade s ÚPN mesta,  
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Ing. Helena Psotová 
- plochy mohli byť zverejnené skôr, 
- každá žiadosť, aj žiadosť pani Martinotti, by mala byť predmetom rokovania komisií 

MsZ,  
- treba podporiť to, čo je v prospech mesta,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- žiadosť na MsÚ bola doručená až po distribúcii materiálov na rokovanie MsZ,  
- považovala za potrebné túto skutočnosť oznámiť,  
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka - pri schvaľovaní programu toto nebolo schválené, niekto to môže 

považovať za účelové, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- prekvapil ho názor Ing. Botku, aby sa pozemok prenajal priamo, nie je si istý, či je to 

v súlade s VZN,  
- nie je proti prenájmu pre Ladislava Gasparovicsa, nevidí dôvod, prečo by sa malo obísť 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže,  
- odporučil hlasovať za navrhované uznesenie,  
- odporučil v podmienkach súťaže zamerať sa na následný odpredaj,  
 
Ing. Karol Mikloš 
- faktická poznámka – o akej súťaži by sa malo hovoriť, keď žiadateľ predložil svoj zámer 

a vlastne určil podmienky pre všetkých ostatných?  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- VZN doteraz nerieši taký prípad, ako je prípad tejto žiadosti,  
- žiadateľ si všetko zistil, zabezpečil všetky náležitosti a prezentoval svoju konkrétnu 

predstavu podnikateľskej aktivity, 
- predchádzajúce aktivity a dodržanie slova sú zárukou kvality,  
- nie je fér, aby sa tento konkrétny návrh stal predmetom verejnej súťaže,  
- navrhol aktualizovať VZN v tom zmysle, že MsZ v opodstatnených prípadoch môže 

rozhodnúť aj inak, ako to ustanovuje VZN, 
- poslanecký návrh –  

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom pozemku, 
B. schvaľuje 
prenájom pozemku parc. č. 1992 a parc. č. 1993/1 o celkovej výmere 2000 m2 na nároží 
ulíc Kráľovskej a Hlavnej za cenu v zmysle VZN č. 22/2003 zásady hospodárenia 
s majetkom mesta, prenájom pod objektom do kolaudácie je 50,-- Sk/m2/rok, t. j. pri 
rozlohe 1200 m2 je ročný prenájom 60 000,-- Sk, zariadenie staveniska je 3,-- Sk/m2/rok, 
t. j. pri rozlohe 800 m2 je ročný prenájom 2 400,-- Sk. Spolu je prenájom 62 400,-- Sk/rok.  

 
Ing. František Botka 
- stiahol svoj poslanecký návrh, nakoľko poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča 

upresnil jeho návrh, 
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Ing. Miroslav Polónyi 
- súhlasí s návrhom Ing. Bartošoviča, ale mesto by malo automaticky vyhlásiť verejné 

súťaže na všetky pozemky, ktoré v ďalšom roku plánuje predať, to sa ale nestalo,  
- ak by sa nikto neprihlásil do verejnej súťaže a v priebehu roka sa nejaký záujemca 

prihlásil, výnimka nadobúda iné kritériá,  
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- faktická poznámka - ponuka na pozemok bola 21. 4. 2005 zverejnená na internete,  
- odporučil schváliť poslanecký návrh Ing. Bartošoviča,  
 
 
Hlasovanie za poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča: 
Prezentácia: 25 
Za:  18 
Proti:    6 
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča a uznesenie  
v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom pozemku, 
B. schvaľuje 
prenájom pozemku parc. č. 1992 a parc. č. 1993/1 o celkovej výmere 2000 m2 na nároží 
ulíc Kráľovskej a Hlavnej za cenu v zmysle VZN č. 22/2003 zásady hospodárenia 
s majetkom mesta, prenájom pod objektom do kolaudácie je 50,-- Sk/m2/rok, t. j. pri 
rozlohe 1200 m2 je ročný prenájom 60 000,-- Sk, zariadenie staveniska je 3,-- Sk/m2/rok,  
t. j. pri rozlohe 800 m2 je ročný prenájom 2 400,-- Sk. Spolu je prenájom 62 400,-- 
Sk/rok.  
 
 
9. Ján Kališ s manž. – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo  D 1/6/05 
Jedná sa o opätovnú žiadosť manželov Kališových o odkúpenie pozemku, ktorého časť 
využívajú ako záhradku za účelom pestovania zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov 
pestovateľských škôlok a časť pozemku pod skleníkom za účelom pestovania kaktusov 
a sukulentov. Ako účel odkúpenia uvádzajú vytvorenie kaktusovej krajinky, rôznych druhov 
vonkajších skaliek zo zimovzdorných kaktusov, podobne ako v botanických záhradách 
v zahraničí. 
 
Doplnené stanoviská: 
komisia výstavby a ÚP – súhlasí s predajom podľa návrhu, 
MsR – odporúča odpredaj pozemku, 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Erika Velázquezová  
- VMČ č 3 sa jednohlasne zhodol na tom, že to je jediné miesto, kde sa dá vybudovať 

parkovisko,  
- VMČ je proti odpredaju pozemku,  
 
 
Hlasovanie za predložený návrh na uznesenie: 
Prezentácia: 22 
Za:    2 
Proti:  18  
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   n e p r i j a l o  uznesenie v predloženom znení,  
p r i j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. neschvaľuje  
priamy odpredaj pozemku, parc. č. 3135/1 o výmere 696 m2 v cene pre podnikateľské 
účely 480,- Sk/m2, t. j. v sume 334 080,-- Sk, pre Jána Kališa s manž., bytom Šaľa, 
Narcisova 10, s predkupným právom pre Mesto Šaľa (terajšieho vlastníka) s časovo 
obmedzeným  trvaním 5 rokov a s uvedením účelu využívania pozemku v kúpnej zmluve 
(záhradka na pestovanie kaktusov). 
 
 
10. 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 štadióna na Nitrianskej ul. v Šali, v sume 600 tis. Sk. V cene sú zahrnuté 
iba nehnuteľnosti, pozemky sú vo vlastníctve Duslo Šaľa a.s. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- ako môže FK žiadať, aby niekto kúpil jeho majetok? 
- bolo by vhodné, aby všetky športoviská malo v majetku mesto, aby ich mohlo poskytnúť 

všetkým obyvateľom, 
 
Ladislav Jaroš 
- tu sa jedná len o budovy,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- v návrhu na uznesenie je uvedená celková cena 200 tis. Sk, FK Slovan Duslo Šaľa ponúka 

budovy za 600 tis. Sk, 
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- na minulom zasadnutí MsZ bolo povedané, že by  mesto mohlo budovy odkúpiť za 
symbolickú sumu, 200 tis. Sk nie je symbolická suma,  

- kým nie sú pozemky pod budovami vysporiadané, nestotožňuje sa s predloženým 
návrhom,  

 
Ladislav Jaroš 
- toto je len ponuka futbalového klubu, majetok má určite vyššiu hodnotu ako 200 tis. Sk 

alebo 600 tis. Sk,  
- po dohode s FK pristúpili aj na sumu 200 tis. Sk, pozemok je dohodnutý na 15 ročný 

prenájom,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- faktická poznámka – na rokovaní s Ing. Babišom, predstaviteľom Dusla a.s., ho požiadal 

o zhovievavosť a kladný prístup v rokovaní s FK Slovan Duslo Šaľa,  
- 17. 1. 2006 by sa malo uskutočniť stretnutie primátora s Ing. Babišom, na ktorom bude 

predmetom rokovania aj otázka futbalového klubu,  
 
JUDr. Ladislav Kelemen 
- faktická poznámka – prechodom majetku – budov FK – bude majetok mesta vyšší, čo 

môže mať len pozitívny vplyv na to, ak by mesto malo záujem o ďalšie úvery,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- faktická poznámka – nemá nič proti odkúpenie, 
- nie je to ale unáhlené rozhodnutie? 
- mesto sa aj naďalej bude starať o tento majetok, 200 tis. Sk je účelová dotácia 

futbalovému klubu,  
 
Ladislav Jaroš 
- primátor na minulom zasadnutí MsZ vysvetlil formu poskytnutia 200 tis. Sk, 
- budova je vo veľmi dobrom stave,  
 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 24 
Za:  20 
Proti:    4  
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
ponuku na odpredaj nehnuteľností v areáli FK Slovan Duslo Šaľa, 
B. schvaľuje 
odkúpenie nebytových priestorov v areáli futbalového štadióna, vo vlastníctve 
Futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa, zapísaných v LV č. 6002 v k. ú. Šaľa: 
1. hlavná stavba súp. č. 1727/1 – prevádzková budova s tribúnou a bytom správcu na 

parc. č. 3967/12, 3967/13 a 3967/14 a 
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2. vedľajšie stavby bez súp. č. – futbalové ihrisko na parc. č. 3962, vedľajšia tribúna na 
parc. č. 3963, garáž pre techniku na parc. č. 3964 a pomocné sociálne priestory na 
parc. č. 3965  

v celkovej cene 200 000,-- Sk. 
 

 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Neboli predmetom rokovania.  
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
Neboli predmetom rokovania.  
 
 
G. RÔZNE 
 
1. Petícia rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, 

proti zrušeniu MŠ – materiál číslo G 1/6/05 
Predložila  Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Dňa 16. 11. 2005 bola na Útvare hlavného kontrolóra mesta zaevidovaná petícia rodičov, 
známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika, kde predseda petičného výboru a 422 
podpísaných vyjadrilo nesúhlas so zrušením MŠ na ul. J. Palárika.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Poslanci obdržali materiál, ktorý bol adresovaný primátorovi mesta. Materiál, doručovaný 
kanceláriou JUDr. Fardousovej, podporuje zachovanie MŠ J. Palárika. 
 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- v akom stave je schválené uznesenie od októbra? 
- je už MŠ vyradená, nie je vyradená alebo je len podaný návrh na vyradenie MŠ zo siete 

škôl? 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- na základe uznesenia bol o stanovisko požiadaný hlavný školský inšpektor a krajský 

školský úrad,  
- hlavný školský inšpektor nemá námietky voči zrušeniu MŠ a následnému vyradeniu zo 

siete škôl a školských zariadení a krajský školský úrad súhlasí so zrušením MŠ J. Palárika 
a vyradením zo siete škôl a školských zariadení, 

- tieto stanoviská boli zaslané na ministerstvo školstva, ktoré prevedie akt vyradenia zo 
siete škôl a školských zariadení k 30. 6. 2006, 

 
Ing. František Botka 
- na rokovaní MsZ 27. 10. 2005 predniesol poslanecký návrh na ponechanie MŠ J. Palárika, 

pri hlasovaní za uznesenie viacerí poslanci boli v omyle a mysleli si, že hlasujú za 
ponechanie MŠ J. Palárika, 
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- celý návrh je vytrhnutý z kontextu, 
- do dnešného dňa boli v meste Šaľa zrušené tri MŠ – na Jarmočnej ul., na Hornej ul., na ul. 

SNP, 
- v súvislosti s naplnením cieľov sociálneho rozvoja má byť zrušená aj MŠ na Nešporovej 

ul.,  
- v meste je takmer 400 detí vo veku nad 3 roky, ktoré by mohli nastúpiť do MŠ,  
- poslanecký návrh –  

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa, 
ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením Materskej školy na ul. J. Palárika 396/3, Šaľa, 
B. prijíma 
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa proti 
zrušeniu MŠ J. Palárika, 
C. ruší  
uznesenie MsZ č. 5/2005,  časť XIII/B. z 27. 10. 2005, 
D. schvaľuje 
zrušenie MŠ P. J.  Šafárika k 30. 6. 2006. 
 

Ing. Helena Psotová 
- na zasadnutí MsZ sa MŠ J. Palárika zrušila, uznesenie nadobudlo platnosť,  
- petícia sa berie na vedomie, je neobvyklé dostať petíciu na podporu zrušenia a proti 

zrušeniu, keď už bolo rozhodnuté,  
- rada školy sa vyjadruje k zrušeniu MŠ, predkladá návrh mestskému zastupiteľstvu a MsZ 

na základe uznesenia dáva podnet na ministerstvo školstva, ktoré rokuje, 
- školská inšpekcia je jedným z podporných orgánov, ktorá sa vyjadruje k zrušeniu, 

rozhodujúce je MsZ,  
- uznesenie nadobudlo platnosť, bolo odoslané na ministerstvo školstva,  
- pri každom rozhodovaní by sa malo myslieť na deti a vzdelávací proces, nie na peniaze,  
 
Ing. František Botka 
- faktická poznámka – petícia vznikla preto, lebo predkladateľ ignoroval petíciu, na ktorú 

MsZ nezaujalo žiadny postoj a napriek tomu bolo prijaté uznesenie,  
 
Peter Popluhár 
- stotožnil sa s názorom Ing. Botku, 
 
 
Hlasovanie za poslanecký návrh Ing. Františka Botku: 
Prezentácia: 22 
Za:    6 
Proti:  11 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   n e p r i  j a l o   poslanecký návrh Ing. Františka Botku. 
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Hlasovanie za návrh uznesenia: 
Prezentácia: 18 
Za:  10 
Proti:    6 
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa, 
ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením Materskej školy na ul. J. Palárika 396/3, Śaľa, 
B. prijíma 
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa 
proti zrušeniu MŠ J. Palárika. 
 
 
2. Petícia na podporu zrušenia MŠ J. Palárika – materiál číslo G 2/6/05 
Predložila  Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Dňa 28. 11. 2005 bola na ÚHK zaevidovaná petícia občanov na podporu zrušenia MŠ na ul. J. 
Palárika v Šali s 1248 hlasmi, kde občania podporujú zrušenie MŠ, pretože voľné miesta, 
nevyužité priestory, malá naplnenosť tried zbytočne odčerpáva finančné prostriedky pre iné 
MŠ. Kapacita ostatných MŠ umožňuje umiestniť všetky prihlásené deti. Ušetrené finančné 
prostriedky je vhodnejšie využiť pre ostatné MŠ a nebude potrebné zvyšovať poplatky od 
rodičov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  14 
Proti:    5  
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
petíciu občanov na podporu zrušenia MŠ ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa, 
B. prijíma 
petíciu občanov na podporu zrušenia materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa. 
 
 
MsZ obe petície prijalo, obe petície budú prešetrené a na 1. zasadnutí MsZ v r. 2006 bude 
podaná správa ako sa s prešetrenými petíciami naložilo.  
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3. Petícia občanov za zjednosmernenie premávky prístupovej komunikácie určenej na 
zásobovanie predajní na ul. Hlavnej – materiál číslo G 3/6/05 

Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Dňa 28. 11. 2005 bola na ÚHK zaevidovaná petícia obyvateľov týkajúca sa jednosmernej 
premávky prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na Hlavnej ulici v Šali, 
kde občania 69 podpismi žiadajú zjednosmernenie prístupovej komunikácie, pretože 
obojsmerná cesta, dlhodobá premávka zásobovacích a ostatných vozidiel bude spôsobovať 
hlučnosť a predstavuje nebezpečie pre obyvateľov a taktiež pre statiku už i tak poškodených 
domov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Karol Mikloš 
- je za prijatie petície, odporúča dať petíciu na prešetrenie príslušným komisiám, MsR 

a MsZ,  
 
Tibor Dubis 
- faktická poznámka – komu MsZ odporúča prijať alebo neprijať petíciu? 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- zdá sa mu predčasné niečo vopred odsúdiť a nedať šancu odskúšať podmienky v praxi,  
- zjednosmernenie by neriešilo hustú premávku, ktorá sa tam očakáva, pretože je to typ 

komunikácie C, kde je obmedzená rýchlosť na 40 km/h,  
 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    1  
Zdržal sa:   3 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
petíciu občanov panelových domov na ul. Kráľovskej č. 2 a 4, za jednosmernú 
premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na ul. Hlavnej, 
B. prijíma 
petíciu občanov za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na 
zásobovanie predajní na Hlavnej ulici. 
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4. Termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre rok 2006 - návrh – 
materiál číslo G 4/6/05 

Predložila Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 
 
Predložený návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ  na rok 2006 je predložený v súlade so 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Schválené 
termíny budú  mať záväznosť vysokého stupňa.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0  
Zdržal sa:   0 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre rok 2006, 
B. súhlasí  
s navrhnutými termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre rok 
2006 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa.  
 

 
 

5. Poslanecký návrh Tibora Dubisa 
 

1. vyčleniť priestor pre činnosť politických strán 
vzhľadom na doterajšie priestory pre spoločnú činnosť politických strán už nie sú 
v majetku mesta, navrhol umožniť politickým stranám, ak o to požiadajú, organizovane sa 
schádzať 1 – 2 krát v mesiaci vo večerných hodinách v priestoroch Domu kultúry, 

 
2. zriadiť presklenú vitrínu pre politické strany pôsobiace v meste 
v blízkosti MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
poslanecký návrh Tibora Dubisa, 
B. ukladá 
1. vyčleniť pre politické strany v Dome kultúry priestory pre bezplatnú schôdzkovú činnosť, 
2. zriadiť presklenú vitrínu pre politické strany pôsobiace v meste.  
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Diskusia: 
 
Ján Hlavatý 
- žiadal doplniť poslanecký návrh Tibora Dubisa, aby boli vyčlenené priestory aj pre 

nezávislých poslancov a zriadené vitríny aj pre nezávislých poslancov,  
 
Ing. František Botka 
- predkladateľ myslel všetky existujúce politické strany alebo len tie, ktoré sú zastúpené 

v parlamente? 
 
Tibor Dubis 
- všetky politické strany, ktoré o to požiadajú,  
 
Andrej Csillag 
- žiadal doplniť aj občianske združenia v meste Šaľa, lebo aj to sú legitímne inštitúcie,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- faktická poznámka – nie je jasne definované, o ktoré občianske združenia by sa jednalo, 

potom by sa Dom kultúry mohol bezplatne poskytovať každému,  
 

Ing. Tibor Baran, primátor 
- požiadal poslancov, aby stiahli svoje poslanecké návrhy a predložili ich na februárové 

zasadnutie MsZ,  
 
Tibor Dubis 
- súhlasil s doplnením svojho poslaneckého návrhu o poslanecké návrhy Jána Hlavatého 

a Andreja Csillaga, 
 
 
Hlasovanie za pôvodný poslanecký návrh Tibora Dubisa - bod 1.: 
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    0  
Zdržal sa:   3 
 
 
Hlasovanie za pôvodný poslanecký návrh Tibora Dubisa - bod 2.: 
Prezentácia: 17 
Za:  10 
Proti:    6  
Zdržal sa:   1 
 
 
MsZ   p r i  j a l o   uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
poslanecký návrh Tibora Dubisa, 
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B. ukladá 
1. vyčleniť pre politické strany v Dome kultúry priestory pre bezplatnú schôdzkovú 
činnosť, 
2. zriadiť presklenú vitrínu pre politické strany pôsobiace v meste.  

Z: prednosta MsÚ 
 

 
 

ČASŤ III. 
 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Karol Mikloš 
- žiada o správu ako je zabezpečované zásobovanie mesta Šaľa pekárenskými výrobkami 

počas krízových situácií (sú známe okolnosti, že pekáreň Nipek už pečie iba pečivo 
a uvažuje sa o jej predaji), 

 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- interpelácia bude priamo postúpená prevádzkovateľovi pekárne, v zákonnej lehote sa 

MsÚ bude dožadovať odpovede, 
 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- interpeloval hlavnú kontrolórku, či uznesenie prijaté dňa 15. 12. 2005 k bodu D 8/6/05  

G-G Company je v súlade s VZN mesta Šaľa, 
 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- na minulom zasadnutí MsZ interpeloval náčelníka MsP ohľadne strážnej služby na 

Hlavnej ulici počas hektických dní v obchodoch a na uliciach, odpoveď neobdržal,  
- za obdobie od minulého zasadnutia MsZ stretol v meste iba raz hliadku MsP, 
- policajti by mali byť v službe aktívni, 
- žiada riešenie problému cestujúcich občanov z autobusovej zastávky na Dolnej ulici, ktorí 

požadujú nejaký prístrešok - hlavne v nepriaznivom počasí,  
 
 
MUDr. Ladislav Szarka 
- kedy bude osvetlená obslužná komunikácia? 
 
Ing. Elena Matajsová 
- Západoslovenská energetika prisľúbila, že obslužná komunikácia bude osvetlená v deň jej 

slávnostného odovzdania (15. 12. 2005), ak sa tak nestane, MsÚ bude urgovať osvetlenie 
a obslužná komunikácia bude osvetlená v najbližších dňoch, 
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Ing. Miroslav Polónyi 
- kedy sa predpokladá zaradiť na rokovanie MsZ pomenovanie novovzniknutej ulice – 

momentálnej obslužnej komunikácie, 
- akou formou sa k tomu pristúpi? 
 
Ing. Elena Matajsová 
- na 1. zasadnutí MsZ v roku 2006 môže byť tento návrh preložený, 
 
 
Ladislav Jaroš 
- občania na Dóžovej ulici žiadajú riešiť chaotickú dopravnú situáciu, ktorá vznikla 

zjednosmernením spojnice medzi Dóžovou ulicou a ulicou Komenského, 
- nákladná doprava začala jazdiť cez túto miestnu komunikáciu, 
- žiada referát dopravy a komisiu dopravy o prešetrenie situácie a osadenie dopravných 

značiek „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“ s tým, že sa povoľuje vjazd zásobovaniu.  
 
 

ČASŤ IV. 
 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, 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: 
 
Gabriela Talajková 
 
Ing. Ivan Kováč 
 
 
 
 
 

   Ing. Tibor Baran   Mgr. Jozef Belický 
primátor mesta   prednosta MsÚ 
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