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ZÁPISNICA 
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

07. septembra 2006 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

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  
4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 15, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: MUDr. Nora Švecová, MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi, 
 
Neprítomní pri zahájení zasadnutia: 
Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Helena Psotová, 
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Štefan Bartošovič, 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor mesta  navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
do bodu 1. Informačné materiály a správy  
 
ako bod 3. doplniť Informáciu o Zmluve o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta – 
materiál číslo A 3/4/06 
 
ako bod 4. doplniť Petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G 
Company – materiál číslo A 4/4/06 
 
Poslanec Mgr. Gustáv Güll navrhol: 
 
- ako bod 5. doplniť Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006. 
 
Primátor mesta  ďalej navrhol: 
  
-      ako bod 6. doplniť List Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko–trnavskej arcidiecézy -
žiadosť o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí – ústna informácia  
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Hlasovanie o doplnení v časti A. bod 3. Informácia o Zmluve o dielo na zabezpečenie správy 
majetku mesta: 
 
Prezentácia: 16 
Za:   7  
Proti:   9 
Zdržal sa:  0 
 
Bod A/3. Informácia o Zmluve o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta nebol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení v časti A. bod 4. Petícia občanov proti výstavbe polyfunkčného 
komplexu G&G Company: 
 
Prezentácia: 16 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
Bod A/4. Petícia občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení v časti A. bod 5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. 
júna 2006: 
 
Prezentácia: 16 
Za:  10  
Proti:    4 
Zdržal sa:   2 
 
Bod A/5. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006 bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení v časti A. bod 6. List Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko–trnavskej 
arcidiecézy -žiadosť o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí: 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod A/6. List Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko–trnavskej arcidiecézy -žiadosť 
o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí bol zaradený do programu 
rokovania MsZ. 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
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Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
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 1/4/06 

Predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2.   Správa z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/4/06 

Predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Petícia občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company – materiál 

číslo A 3/4/06 
Predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006 – materiál číslo 
A 4/4/06 
Predkladá Mgr. Gustáv Güll, poslanec MsZ 

5. List Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko–trnavskej arcidiecézy -žiadosť 
o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí – ústna informácia 
Predkladá Ing. Tibor Baran, primátor mesta 
 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta – 

materiál číslo B 1/4/06 
Predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 

2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej 
činnosti na území mesta Šaľa – materiál číslo B 2/4/06 
Predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSPaRM 

 
 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Rozbor hospodárenia OSS za I. polrok a úprava rozpočtu – materiál číslo C 1/4/06 

Predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006 – materiál číslo C 2/4/06 

Predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
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3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 3/4/06 
Predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
 

D. Majetkové záležitosti  
     Predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
1. Ing. František Kováč a manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku- materiál číslo 

 D 1/4/06 
2. Ján Kališ – žiadosť o odkúpenie pozemku- materiál číslo D 2/4/06 
3. Kolkáreň – ponuka na odkúpenie objektu TJ Slovan Duslo Šaľa - materiál číslo D 

3/4/06 
4. Srdiečko, n. o. – Mgr. Andrea Becker – žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové  
      priestory v priestoroch bývalej MŠ J. Palárika - materiál číslo D 4/4/06 
5. Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o odpustenie nájomného 

a režijných nákladov v priestoroch bývalej MŠ J. Palárika materiál číslo - D 5/4/06 
6. Dopredaj garáže na ul. Kpt. Jaroša 280/4 – materiál číslo D 6/4/06 
     Predkladá Rozália Botková, Bytkomfort, s. r. o  Nové Zámky 

 
 

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

 
 

G. Rôzne 
 
1. Návrh na určenie počtu poslancov MsZ a určenie volebných obvodov vo volebnom 

období rokov 2006 – 2010 – materiál číslo G 1/4/06 
Predkladá Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 

 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť IV. Záver 
 
Časť I. 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Peter Popluhár   
členovia:  Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi   
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Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:  
 
Prezentácia: 17 
Za: 15  
Proti: 0     
Zdržal sa:   2   
 
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: 
 
JUDr. Ladislav Kelemen 
Andrej Csillag 
 
Hlasovanie o návrhu na overovateľov zápisnice: 
 
Prezentácia:   16 
Za: 16  
Proti:   0    
Zdržal sa:   0    
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Ing. Tibor Baran požiadal,  overovateľov zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 29. 
júna 2006, aby vo veci správnosti a úplnosti vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia, Ing. Ivan Kováč    potvrdil    správnosť a úplnosť zápisnice, MUDr. Nora 
Švecová potvrdila správnosť zápisnice telefonicky. 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 4. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá. 
 
Zmena termínov MsZ 
 
5. riadne zastupiteľstvo bude v zmenenom termíne, a to   16. novembra 2006  
Deň samosprávy 14. decembra 2006. 



 6

ČASŤ II. 
 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/4/06 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
 
 
2.   Správa z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/4/06 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu z kontroly financovania prevádzky športových zariadení z rozpočtu mesta 
v roku 2005, 
B. prijíma 
výsledky z vykonanej kontroly. 
 
Prezentácia: 17 
Za: 17   
Proti: 0    
Zdržal sa:   0    
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 

 
3. Petícia občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company – materiál 

číslo A 3/4/06 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

 



 7

Obyvatelia ulíc Kráľovskej a Hlavnej podali petíciu proti výstavbe polyfunkčného komplexu 
G&G Company.  

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- v tomto volebnom období bol dopracovaný Územný plán mesta. Obyvatelia mesta mali 

dva roky na to, aby sa vyjadrili k územnému plánu. Zastávam názor, že ak poslanci 
schválili záväznú časť územného  plán mesta a územný plán centrálnej mestskej zóny, 
hlasovanie poslancov by malo byť aj po dvoch rokoch totožné,  

- je proti zrušeniu predmetného uznesenia, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- stotožňuje sa s názorom Ing. Botku, 
- občania majú právo vyjadrovať sa k otázkam činnosti mesta zákonným spôsobom 

a protest formou petície nie je demokratický postup, ale je to anarchia, 
 
Mgr. Gustáv Güll 
- hoci som schválil ÚPM, podľa vyjadrenia mestského architekta v ÚPM je daná lokalita 

určená na výstavbu, ale  dáva možnosť výberu aká aktivita sa tu uskutoční, 
- mal by byť rešpektovaný názor 449 občanov, ktorých sa táto aktivita týka, 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company, 
B. berie na vedomie 
petíciu občanov proti výstavbe polyfunkčného komplexu G&G Company. 

 
 

4. Návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006 – materiál číslo 
A 4/4/06 

Predložil Mgr. Gustáv Güll, poslanec MsZ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- 24. júna 2004 hlasovalo za schválenie ÚPM 19 poslancov MsZ, 9.9.2004 za schválenie 

záväznej  časti  ÚPM a centrálnej mestskej zóny hlasovalo 12 poslancov z prítomných 18, 
29. 6. 2006 za prenájom pozemku G&G Company hlasovalo 13 poslancov z 21 
poslancov,  

- zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006 považujem za precedens, s pánom  
Gašparovičom je podpísaná Zmluva o nájme, neviem dôvod na základe čoho by malo byť 
predmetné uznesenie zrušené,  ak by k zrušeniu prenájmu  prišlo, bola by narušená dôvera 
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podnikateľov, ktorí by chceli v budúcnosti v meste podnikať, 
 
Ján Hlavatý - faktická poznámka 
- nemyslí si, že by išlo o nehorázny precedens, nehorázny precedens bol keď Ing. Botka 

navrhol predať pozemok, o ktorý nikto nežiadal a ktorý MsZ schválilo na základe jeho 
poslaneckého návrhu, 

 
Tibor Dubis 
- zúčastnil sa na verejnom zhromaždení obyvateľov mesta v dotknutej lokalite a myslí, že 

449 podpisov občanov proti vybudovaniu polyfunkčného komplexu je vážny argument, 
ktorý treba brať do úvahy, 

- ÚPM hovorí, že v danej lokalite sa môže stavať, ale je na poslancoch MsZ, či konkrétnu 
stavbu odsúhlasia, alebo nie, 

- ÚPM nie je presne stanovený a môže sa meniť, 
 
Ing. František Botka, faktická poznámka 
- 449 podpisov  nie je dostatočný dôvod na zrušenie uznesenia, VMČ č. 1 mal zvolať 

občanov a riešiť túto otázku, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- v júni som sa bol viackrát pozrieť  v danej lokalite ako sa využíva a je to väčšinou na 

venčenie psov a o toto územie sa začali zaujímať až po prijatí daného uznesenia, je tu 
nezanedbateľný vplyv závistlivcov, ktorí nikdy neskúsili podnikať a je presvedčený, že 
polovica ľudí, ktorí petíciu podpísali nevedia o čo sa jedná, 

- pri príprave ÚPM a centrálnej mestskej zóny mali občania možnosť vyjadriť sa k využitiu 
danej lokality, 

- pri príprave vydania stavebného povolenia majú dotknutí právo prezentovať svoje 
konkrétne požiadavky a pripomienky,   

 
Mgr. Gustáv Güll 
- bola spracovaná zápisnica z rokovania VMČ č. 1 a odovzdaná na MsÚ, 
- tvrdenie o tom, že ľudia nevedia čo podpisujú nie je správne, 
 
MUDr. Igor Bečár – faktická poznámka 
- faktická poznámka sa týka všetkých predrečníkov, podstata veci je v tom, že je tu 

relevantná skupina ľudí, ktorí nie sú stotožnení s mechanizmom, ako sa narába 
s mestským  majetkom, čo súvisí aj s doplnením VZN č. 22/2003,  

- potiera sa základný demokratický princíp - rovnosť šancí, 
- rešpektuje petíciu aj podnikateľské zámery, k tomuto problému by sa MsZ malo vyjadriť 

až po prerokovaní doplnku k VZN č. 22/2003. 
 
Ing. Imrich Pleidel 
- ÚPM je ukotvený príslušným VZN ako záväzná časť, nemôže byť voľne vykladateľným 

materiálom, je zadefinovaný limitným spôsobom a sú tu stanovené pevné limity, ktoré nie 
je možné prekročiť, 

- od roku 2003, kedy bolo rozhodnuté o obstaraní územného plánu nasledovali tri kroky, 
ktoré prechádzali hlasovaniami v MsZ, boli prerokované verejne a všetci obyvatelia mali 
možnosť sa k ÚPM vyjadriť, 

- priebežne bol spracovávaný ÚP centrálnej mestskej zóny, ktorý bol schválený v septembri 
2004 podľa zákonom stanoveného postupu, 
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Do diskusie sa prihlásili občania Valéria Kružlíková a Ladislav Gašparovič 
 
Hlasovanie o vystúpení Valérie Kružlikovej: 
  
Prezentácia: 18 
Za:  18   
Proti: 0    
Zdržal sa: 0    
 
Valéria Kružliková 
- ubezpečila prítomných, že obyvatelia, ktorí podpísali petíciu vedeli čo podpisujú, nemajú 

záujem likvidovať podnikateľa, chcú zveľadiť sídlisko a nie postaviť budovu niekoľko 
metrov od domu, 

- obyvatelia nie sú informovaní o dianí v meste, poslanci v príslušnom VMČ neinformujú 
obyvateľov, 

 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- zopakoval, že 449 podpisov nie je dôvod na zrušenie uznesenia, sú aj iné lokality, kde pri 

domoch sú postavené  veľké obchody a parkoviská a dá sa s tým žiť, 
 
Ing. Štefan Bartošovič - faktická poznámka 
- od roku 1989 je tu taká klíma, že každý sa má starať sám o seba a sám získavať 

informácie,  
- táto lokalita v ÚPM je určená na zástavbu a občania pri schvaľovaní ÚPM mali 

protestovať proti určeniu lokality na zástavbu a dať požiadavku, že tam chcú mať zeleň 
bolo by sa to muselo riešiť,   

 
Valéria Kružliková 
- myslí si, že je zbytočne niečo hovoriť a o všetkom je už rozhodnuté, 
- poslanci mesta by mali zastupovať aj záujmy obyvateľov, 
 
 
Hlasovanie o vystúpení Ladislava Gašparoviča:  
 
Prezentácia: 18 
Za:   18   
Proti:     
Zdržal sa:    
 
Ladislav Gašparovič 
- na základe uznesenia a schválenia prenájmu pozemku bola vypracovaná a podpísaná 

zmluva a uhradený nájom, v súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia, a plne 
korešponduje s ÚPM, pozemok bol ponúkaný ako voľná plocha na zástavbu na internete, 
stavba bude situovaná tak, aby najmenej obťažovala obyvateľov, 

 
Mgr. Gustáv Güll 
- petícia s 449 podpismi je dostatočný dôvod na zrušenie uznesenia, 
- na tomto pozemku je zanedbaná zeleň, 
- obyvateľom nebola daná možnosť vyjadriť sa, nebol dostatok času na zvolanie občanov, 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
B. prerokovalo 
návrh na zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006, 
B. neschvaľuje 
zrušenie uznesenia č. 3/2006 – XI./9 z 29. júna 2006. 
 
Prezentácia: 18 
Za: 7  
Proti: 6    
Zdržal sa: 5   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
5. List Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko–trnavskej arcidiecézy -žiadosť 

o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí – ústna informácia 
Predložil Ing. Tibor Baran, primátor mesta 
 
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavskej arcidiecéza zaslala list vo veci vysporiadania 
pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí. 
 
List tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Tibor Baran 
- mesto už v minulom roku rokovalo s arcibiskupským úradom o tomto probléme, nebol 

však doriešený, teraz sa blíži kolaudácia kostola a je treba doriešiť majetkové 
vysporiadanie pozemku, 

- ako riešenie sme ponúkali zámenu pozemku, ako jednu možnosť zámenu pozemku, kde sa 
nachádza cintorín, pretože tento pozemok je majetkom rímskokatolíckej cirkvi, 

- k tomuto problému sa vrátime na MsZ v novembri 2006, 
 
Diskusia: 
 
Ladislav Košičár 
- správca majetku rímskokatolíckej cirkvi  navštívi MsÚ s cieľom doriešiť vysporiadanie 

pozemkov, 
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o liste Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, 
B. berie na vedomie 
informáciu o liste Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. 
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B.  VZN, normy mesta a uznesenia 
 
 
1. Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta – 

materiál číslo B 1/4/06 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 

 
Na 3. riadnom zasadnutí MsZ, konanom dňa 29. 06. 2006 odznel poslanecký návrh poslanca 
pána Tibora Dubisa na vypracovanie zmeny všeobecne záväzného nariadenia - VZN č. 
22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta.  
Dodatok č. 2 mení   §7 Prenájom a dočasné užívanie majetku mesta nasledovne:  
 
v bode 6.  Dočasné užívanie majetku mesta – pozemkov  vypúšťa sa bod 6.4 v znení: 
 
6.4. Ustanovenie bodu 6.2. písm. j) sa použije pre tie pozemky, ktorých prenájom bol  
       schválený pred  účinnosťou Dodatku č.1 k tomuto VZN. 
       Na  prenájom pozemkov určených na výstavbu podnikateľských aktivít   od účinnosti  
       Dodatku č .1   k   tomuto VZN  sa   primerane   použijú  ustanovenia    ŠTVRTEJ  
       ČASTI ( Obchodná verejná   súťaž ) VZN č. 9/2000 O zásadách  zmluvného -  
       odplatného   prevodu   nehnuteľného majetku vo vlastníctve  mesta novelizované znenie        
       ( §5 až §11 )  s tým, že základná cena nájmu sa určí podľa bodu 6.2. písm. j) VZN       
       č.22/2003  v znení Dodatku č.1. 

 
Podrobný návrh obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
- tento dodatok k VZN nie je v súčasnosti potrebný, nakoľko pozemky sú zverejňované na 

internete, 
- cenová mapa mesta je z roku 1994, nie je aktuálna, je potrebné aktualizovať ceny 

pozemkov, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- realita ukázala, že VZN tak ako je postavená, má nedostatky v tom, že sa jedná o dva 

prípady predaja mestského majetku (pozemku), ktoré môžu byť realizované verejnou 
súťažou, mesto vyhlási  súťaž na konkrétnu lokalitu a čo najlepší projekt a druhý prípad, 
keď si niekto vyhľadá na internete plochu a príde s konkrétnym projektom a v zmysle 
platného VZN by sa mala vyhlásiť verejná súťaž, čo nie je správne, 

 
Tibor Dubis 
- navrhuje zrušiť verejné súťaže na prenájom aj odpredaj, ale je treba doriešiť cenu 

pozemkov v meste, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- cenová mapa z roku 1994 rozdelila územie mesta na lokality podľa ÚPM a pridelila 

každej lokalite body. MsZ prijalo uznesenie, že body sa nerovnajú cene, pretože je to 
veľmi vysoká cena, ale stanovilo pre podnikateľské aktivity 1 bod = 0,75 Sk, pre 
nepodnikateľské aktivity 1 bod = 0,25 Sk, z tohto dôvodu sa pristúpilo k prehodnoteniu 
cenovej mapy, bolo oslovených niekoľko firiem, jedine firma CGS (geodetická firma) 
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pristúpila k tomu , že na katastrálnom úrade prehodnotia všetky zmluvy, posledná etapa je 
implantácia  do jestvujúcej informačného  „IKN“,) modulárny geografický informačný 
systém vychádzajúci z katastra nehnutelnosti). 

- rokovali sme so súdnymi znalcami, ktorý odporučili obrátiť sa na žilinskú univerzitu, 
s ktorou sa v súčasnosti rokuje a  ktorej výsledky ešte nemáme k dispozícii,  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh Dodatku č.2 k VZN č.22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta, 
B. schvaľuje 
Dodatok č.2 k VZN č.22/2003 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta s navrhovanými 
úpravami v § 7 bode 6. 

 
Prezentácia: 21 
Za: 17  
Proti:  3    
Zdržal sa:   1   

 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 

 
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej 

činnosti na území mesta Šaľa 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSPaRM 
 
Mesto Šaľa usmerňuje podnikateľskú a ekonomickú činnosť v meste prostredníctvom VZN č. 
3/2001. Keďže doteraz mesto Šaľa nemalo vytvorenú pešiu zónu je potrebné vyriešiť aj 
spôsob zásobovania v tejto časti mesta, čo rieši Dodatok č. 1. 
 
Podrobný návrh obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- na ul. Kukučínovej je zakreslených 25 parkovacích miest, v akom časovom horizonte 

budú k dispozícii, 
- ako bude doriešené zásobovanie na Hlavnej ul.  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- s budovaním sa začína v najbližšej dobe a pre potreby zásobovania budú vyhradené 

a označené miesta, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej 
činnosti na území mesta Šaľa,   
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B. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2001 o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti na 
území mesta Šaľa.  
Prezentácia: 21 
Za: 18  
Proti:  1    
Zdržal sa:   2   

 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Rozbor hospodárenia OSS za I. polrok a úprava rozpočtu – materiál číslo C 1/4/06 
Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

 
Rozbor hospodárenia Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za I. polrok 2006 sa 
predkladá v súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 

 
Ing. František Botka 
- pri schvaľovaní rozpočtu NSK boli celoplošne znížené finančné prostriedky na prevádzku 

OSS, 
- budeme sa ďalej snažiť o navýšenie finančných prostriedkov pre OSS zo strany NSK, 
 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia  v znení:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2006 a úpravu rozpočtu na rok 2006, 
B. schvaľuje 
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2006 a úpravu rozpočtu na rok 2006, 
C. odporúča 
primátorovi mesta obrátiť sa na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja listom 
vyjadrujúcim nespokojnosť samosprávnych orgánov mesta Šaľa s diskriminačným 
a nespravodlivým uznesením zo 4. mimoriadneho zastupiteľstva NSK konaného dňa  
28. marca 2006 k rozpočtu NSK, ktorým bola schválená reštrikcia príspevku pre OSS 
mesta Šaľa a požiadať ho o nápravu tak, aby príspevok zodpovedal zákonom 
ustanovenej minimálnej výške finančného príspevku poskytovaného subjektu, ktorý 
poskytuje sociálnu pomoc podľa platného zákona o sociálnej pomoci. 

 
Prezentácia: 17 
Za: 16  
Proti:  0    
Zdržal sa:   1   
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MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 

2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006 – materiál číslo C 2/4/06 
Predložil Ing. Daša Danadová, vedúca OE 

 
Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za 1. polrok 2006 bol spracovaný z dôvodu pravidelnej 
priebežnej kontroly a informovanosti o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu mesta 
a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa ako sa v rozpočte ráta s kompenzáciou dotácie neposkytnutej NSK  pre OSS, 
 
Ing. Daša Danadová 
- táto kompenzácia je riešená v návrhu na úpravu rozpočtu, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006, 
B. schvaľuje 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2006. 

 
Prezentácia: 17 
Za: 16  
Proti:  0    
Zdržal sa:   1   
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 

 
 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 3/4/06 
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. Pri zostavovaní a spracovaní východísk 
rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 sme postupovali v zmysle cit. zákona so zreteľom na 
reformu riadenia verejných financií formou programového rozpočtovania výdavkov. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa z akej položky bude hradená pešia zóna 
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Ing. Daša Danadová 
- akcia bola zaradená v rozpočte do investičnej akcie mesta bez rozpočtu, momentálne bolo 

vyčlenených 450 000,-- Sk na nutné investície v tomto roku, ostatné platby ale budú 
realizovaná až v roku 2007, dodávateľským úverom, 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:   
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006, 
B. schvaľuje 
1. úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii mesta, 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:     304 342    tis. Sk 
Bežné výdavky:    297 219,5 tis. Sk 
Rozdiel:         7 122,5 tis. Sk 
 
Kapitálové príjmy:      67 482    tis. Sk 
Kapitálové výdavky:       64 054,5 tis. Sk 
Rozdiel:         3 427,5 tis. Sk 
Príjmové finančné operácie:        8 260   tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:          18 810   tis. Sk 
Rozdiel:                 - 10 550   tis. Sk 
Príjmy celkom:         380 084 tis. Sk 
Výdavky celkom:       380 084 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                  0 

 
Prezentácia: 18 
Za: 14  
Proti:  0    
Zdržal sa:   4  
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom  znení. 

 
 

D. Majetkové záležitosti  
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM 
 
1. Ing. František Kováč a manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku- materiál číslo  

D 1/4/06 
 
Jedná sa  o odkúpenie pozemku na Broskyňovej ulici. Žiadateľ je vlastníkom parciel, na 
ktorých vybudoval garáž a bazén, ktoré sú pripravené ku kolaudácii. Pri zameriavaní 
pozemku bolo zistené, že časť už postavenej garáže stojí na časti parc., ktorej vlastníkom je 
mesto. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- nesúhlasí s individuálnym predajom pozemkov, ale treba vyzvať všetkých vlastníkov 

v radovej zástavbe k doriešeniu právnych vzťahov k pozemku, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- prikláňa sa k návrhu Ing. Psotovej, 
 
Ing. Helena Psotová 
- MsÚ mal riešiť túto situáciu, 
 
 
Ing. Božena Tóthová 
- táto situácia sa priebežne rieši, ale nedá sa naraz vyriešiť viac ako 855 parciel,  
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemkov, 
B. neschvaľuje 
priamy odpredaj pozemku,  časť parc. č. č.614/1 v k.ú. Šaľa, o výmere  37 m2, v cene 
155,- Sk/m2, spolu v celkovej sume  5.735,- Sk pre manž. Kováčových, bytom Šaľa, 
Broskyňová 1980/10, 
C. ukladá 
vyzvať všetkých vlastníkov nehnuteľností v radovej zástavbe k doriešeniu právnych 
vzťahov k pozemkom. 
T: 5. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 19 
Za: 18  
Proti:  0    
Zdržal sa:   1  
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
2. Ján Kališ – žiadosť o odkúpenie pozemku- materiál číslo D 2/4/06 
 
Ján Kališ opätovne požiadal o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa na Hollého ul. za 
Snack barom Večianka. Manželia Kališoví majú parcelu  v prenájme na dobu neurčitú od 
roku 1996. V zmysle NZ časť pozemku využívajú ako záhradku. Podľa čl. IV. bodu 3. NZ, ak 
sa prenajímateľ rozhodne prenajatý pozemok odpredať, ponúkne ho najskôr nájomcovi. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
 
 



 17

Diskusia: 
 
Ing. František Botka 
- je za odpredaj pozemku aj keď VMČ odporučil vybudovanie parkoviska,  
 
Ing. Erika Velázquezová – poslanecký návrh 
- táto ulica patrí k najfrekventovanejším vo Veči a treba hlavne zabezpečiť bezpečnosť detí 

a občanov,  z tohto dôvodu je proti predaju pozemku a žiada vybudovanie parkoviska  na 
uvedenom pozemku,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v 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),  
C. ukladá 
ukončiť prenájom pozemku , ponúknuť p. Kališovi inú lokalitu a komplexne doriešiť 
túto časť ul. J. Hollého predovšetkým vybudovaním parkoviska. 
 
Prezentácia: 19 
Za: 12  
Proti:  1    
Zdržal sa:   6  
 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
 
 
3. Kolkáreň – ponuka na odkúpenie objektu TJ Slovan Duslo Šaľa - materiál číslo  

D 3/4/06 
 
TJ Slovan Duslo Šaľa zaslala návrh kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku – Kolkáreň za symbolickú cenu 1,-- Sk. Za ďalšiu 1,-- Sk by mesto nadobudlo 
hnuteľný majetok nachádzajúci sa v kolkárni. Predmetom prevodu nie sú pozemky pod 
stavbou. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k uvedenému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
ponuku TJ Slovan Duslo Šaľa na prevod vlastníctva objektu Kolkárne do majetku 
mesta,  
B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku vedeného v KNC k.ú. Šaľa na LV 
č.4481, budovy súp. č. 920 -   Kolkáreň, za symbolickú  cenu 1,- Sk, ďalej hnuteľného 
majetku špecifikovaného na osobitnej prílohe, taktiež v hodnote 1,-Sk, do majetku mesta  
Šaľa, s tým, že v kúpnej zmluve bude uvedené predkupné právo na podiel 7/12 
z nehnuteľnosti v prospech Dusla a. s. a  na podiel 5/12 z nehnuteľnosti v prospech TJ 
Slovan Duslo Šaľa. 
 
Prezentácia: 19 
Za: 10  
Proti:  4    
Zdržal sa:   5  
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Srdiečko, n. o. – Mgr. Andrea Becker – žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové  

priestory v priestoroch bývalej MŠ J. Palárika - materiál číslo D 4/4/06 
 

Mgr. Andrea Becker požiadala o prenájom priestorov v bývalej MŠ J. Palárika za účelom 
vybudovania Detského centra s materskou školou a opatrovateľskou službou pre deti v rámci 
neziskovej organizácie, ktorej cieľom sú verejno-prospešné služby. 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- zrušenie MŠ J. Palárika bolo zdôvodnené neefektivitou zariadenia a potreby finančných 

prostriedkov z prenájmu objektu  do príjmu mesta, prečo sa má teraz odpustiť prenájom, 
- ide o súkromnú MŠ, teda školské zariadenie, kto sa vyjadril k jej schvaľovaniu, 

 
MUDr. Jozef Grell, faktická poznámka 
- je nezrovnateľnosť v názve MŠ, ide o MŠ J. Palárika na Družstevnej ul., alebo MŠ na ul. 

J. Palárika, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- obidve MŠ, ktoré sa tu nachádzajú majú vchod na ul. Družstevná, MŠ J. Palárika je 

pracovný názov, 
 
Ing. Karol Mikloš 
- zastáva názor Ing. Heleny Psotovej o nevhodnosti odpustenia nájmu, 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské zariadenie  
s materskou školou s bilingválnou výchovou (anglický jazyk) a opatrovateľskou službou 
pre deti 24 hod denne v objekte bývalej materskej školy  J. Palárika,   
B. neschvaľuje 
prenájom za nebytové priestory, vrátane časti dvora, za symbolickú cenu 1,- Sk/mes.,  
t. j. 12,-Sk/ročne a režijné náklady ponechať v pôvodnej výške. 

 
Prezentácia: 22 
Za: 18  
Proti:  3    
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 

 
 

5. Materské centrum Mamy mamám, n. o. – žiadosť o odpustenie nájomného 
a režijných nákladov v priestoroch bývalej MŠ J. Palárika materiál číslo - D 5/4/06 

 
Nezisková organizácia Mamy mamám požiadala o odpustenie nájomného, vrátane režijných 
nákladov v priestoroch bývalej MŠ J. Palárika na Družstevnej ul. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila činnosť materského centra,  
 
Ing. Karol Mikloš 
- po odpustení nájmu a prevádzkových nákladov tak ako v predošlom prípade mesto bude 

doplácať na ich prevádzku, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odpustenie nájomného, vrátane režijných nákladov, pre neziskovú organizáciu 
Materské centrum Mamy mamám, 
B. neschvaľuje 
prenájom za nebytové priestory a  časti dvora, za symbolickú cenu 1,- Sk/mes., t. j. 12,-
Sk/ročne, vrátane režijných nákladov. 
 
Prezentácia: 22 
Za: 17  
Proti:  2    
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Zdržal sa:   3  
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Dopredaj garáže na ul. Kpt. Jaroša 280/4 – materiál číslo D 6/4/06 
Predložila Rozália Botková, Bytkomfort, s. r. o  Nové Zámky 
 
Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky predložil žiadosť Jozefa Mihálika a manž. Márii na odkúpenie 
garáže na ul. Kpt. Jaroša 1280/4. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Tibor Dubis 
opýtal sa , či bývajú žiadatelia v obytnom dome, v ktorom sa nachádza garáž a podľa čoho 
bola stanovená  cena za garáž, 
 
Rozália Botková 
- žiadatelia sú vlastníkmi bytu, 
- cena bola stanovená na základe znaleckého posudku, 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na dopredaj garáže z V. etapy,  
B. schvaľuje 
dopredaj garáže na ul. Kpt. Jaroša, dom 1280/4 pre : 
Jozefa Mihálika a Máriu Mihálikovú garáž č. 3 pri byte ¾ v suteréne vo vchode č. 4, 
parc. č. 4169/2, 4168/1, v podiele 257/10 000, v cene 120 000,-- Sk podľa znaleckého 
posudku. 
 
Prezentácia: 17 
Za: 16  
Proti:  0    
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
E. Personálne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
 
 
F. Právne záležitosti 
nie sú predmetom rokovania 
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G. Rôzne 
 
1. Návrh na určenie počtu poslancov MsZ a určenie volebných obvodov vo volebnom 

období rokov 2006 – 2010 – materiál číslo G 1/4/06 
Predložila Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO 

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí sú vypísané na 02. 12. 2006. Podľa § 9, odst. 3 volebné 
obvody a počet poslancov v nich určí mestské zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní 
pred dňom volieb  (28. september 2006). 

 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 

 
 

Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- navrhuje ponechať počet poslancov tak ako doteraz 25, čo je v súlade so zákonom a to vo 

volebnom obvode č. 1 – 8, volebnom obvode č. 2 – 9, volebnom obvode č. 3 – 8, 
 

Ing. František Botka 
- podporil návrh Ing. Psotovej, aj v ostatných inštitúciách ako je Národná rada aj NSK 

zostal zachovaný počet poslancov ako doteraz,  
- na 1 poslanca v Šali pripadá cca 1000 občanov, treba zachovať počet poslancov 25, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na určenie počtu poslancov MsZ a určenie volebných obvodov vo volebnom 
období rokov 2006 – 2010, 
B. určuje 
1. vo volebnom období rokov 2006 – 2010   25 poslancov 
2. pre voľby do orgánov samosprávy vo volebnom období rokov 2006 – 2010 tri 

volebné obvody podľa predložených ulíc a počty poslancov v nich nasledovne: 
volebný obvod č. 1 8  poslancov 
volebný obvod č. 2 9  poslancov 
volebný obvod č. 3 8  poslancov 

 
 
Prezentácia: 18 
Za: 17  
Proti:  0    
Zdržal sa:   1  
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
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ČASŤ III. 
 

 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- kto a kedy schválil projekt pešej zóny (architektonickú štúdiu, jej realizáciu v tomto roku), 
- kedy prebehlo výberové konanie na zhotoviteľa projektu aj architektonickej štúdie,  
- kedy bola vyhlásená súťaž na dodávateľa stavby, kto boli členovia výberovej komisie a jej 

záver, 
- kto a kedy schválil kapitálový výdavok na predmetnú stavbu vo výške 39 mil. Sk. 
- či bolo možné podpísať nájomnú zmluvu s p. Vangelom (ANDREA SHOP) na základe 

schváleného uznesenia z  09.09.2004, kde uznesenie nemá schvaľovací, ale len 
odporúčací charakter v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o prenájom pozemku 
B. odporúča 
v prípade schválenia konceptu územného plánu mesta schváliť prenájom pozemku na rozhraní 
ulíc Vlčanskej a Hlavnej, časť par. 889 a 890/1 za účelom výstavby Obchodného domu o 
celkovej výmere 931 m². 
 
Gabriela Talajková 
- požadujem opravu chodníka na ul. Cintorínska – prechod k autobusovej zastávke. 

Chodník je v dezolátnom stave, zámková dlažba je rozobratá, čím sa vytvorila jama 
v chodníku. V nočných a večerných hodinách tu hrozí možnosť úrazu, nakoľko chodník 
nie je osvetlený. 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- v rozpočte mesta boli schválené prostriedky na vybudovanie chodníka na ul. Dlhoveskej 

v Šali – Veči. Kedy bude táto akcia realizovaná? 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Jozef Husárik 
- má stavba pešia zóna vydané stavebné povolenie? 
- aká stavba sa začína stavať pri obchode KAUFLAND? 
 
Ladislav Košičár 
- kedy bude dokončená   stavba pri autobusovej zastávke v Šali – Veči, 
- žiadame o odstránenie neporiadku a danie okolia do pôvodného stavu. 
 
Ing. Helena Psotová 
- žiadosť občanov o opätovné prešetrenie dopravnej situácie  ul. P. J. Šafárika a B. 

Nemcovej a vytvorenie jednosmernej premávky v smere ulíc Dolná a P. J. Šafárika 
s vyústením  na ul. Družstevnú, alebo v opačnom smere a vytvoriť jednosmernú premávku 
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v smere ulíc Dolná a B. Nemcovej s vyústením na ul. Družstevnú, nakoľko na tomto 
úseku už prišlo k niekoľkým vážnym dopravným nehodám. 

 
Tibor Dubis 
- asi pred rokom bolo prijaté uznesenie, že na všetky interpelácie sa bude odpovedať na 

MsZ, nakoľko v prípade, že je na interpelačné príspevky odpovedané do 30 dní, nie všetci 
poslanci sú s odpoveďami oboznámení, 

 
Ing, Tibor Baran, primátor 
- 30 dňová lehota je zákonnou lehotou, nakoľko na MsZ nie je vždy možné podať 

relevantné informácie, 
 
Tibor Dubis 
- žiada predniesť odpovede na nasledujúcom MsZ, 
 
Ing, Tibor Baran, primátor 
- nie je problém, zverejniť odpovede buď na internete, alebo budú písomne zaslané 

každému poslancovi. 
 
Na všetky interpelácie bude odpovedané písomne v stanovenej lehote 30 dní. 
 

 
ČASŤ IV. 

 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Tibor Baran, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s hlasovaním k jednotlivým 
návrhom uznesenií. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
JUDr. Ladislav Kelemen 
 
Andrej Csillag 
 
 
 
 

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

 
 
 
Šaľa 19. septembra 2006 
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