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 ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

12. marca 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol MUDr. Martin 
Alföldi, 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. 
 
MUDr. Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 22, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnený: 
RSDr. Peter Gomboš 
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová ohlásili neskorší príchod 
 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
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 
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Časť II. Predkladané materiály 
 
1. Prijatie stanoviska k správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie navrhovateľa – SSC Bratislava – IVSC k akcii „Cesta 
1/75 Šaľa – obchvat“ 

Predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
 
Časť III. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor MUDr. Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
 
predseda: Ing. László Gyurovszky  
členovia:  MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi  
   
Hlasovanie o predloženom návrhu:  
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0  
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 MUDr. Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
Milena Verešová 
Mgr. Jozef Belický 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: 
Prezentácia:  22  
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1    
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
 
1. Prijatie stanoviska k správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie navrhovateľa – SSC Bratislava – IVSC k akcii „Cesta 
1/75 Šaľa – obchvat“ 

Predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Súčasný stav cesty I/75 v prieťahu mestom Šaľa nezodpovedá súčasným potrebám. Cesta má 
nevhodné šírkové usporiadanie a nevyhovujúce smerové vedenie. Cestná komunikácia 
prechádza priamo centrom husto urbanizovanej časti mesta. Mesto Šaľa a obec Trnovec nad 
Váhom sú najviac zaťažené vysokou mierou tranzitnej dopravy, ktorá prechádza priamo 
intravilánom týchto sídiel.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- informoval o stanovisku komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia, 

ktorá jednoznačne podporuje navrhnuté riešenie a to kombináciu variant č. 5 a č. 1, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- stotožňuje sa s navrhnutým riešením a ďalej uviedol, že existuje smernica EÚ 

o spojazdnení hlavných železničných ťahov, týka sa to aj spojazdnenia ťahu Bratislava – 
Budapešť cez železničný most. Z toho vyplýva, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa 
bude musieť pristúpiť k rekonštrukcii železničného mostu a v tejto súvislosti by možno 
bolo vhodné uvažovať o rekonštrukcii tak, aby cez železničný most bolo aspoň v jednom 
smere možné realizovať cestnú dopravu.  

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovateľa SSC Bratislava – IVSC: 
Cesta I/75 Šaľa – obchvat, 
B. odporúča 
navrhovateľovi realizovať variant č. 5 s napojením sa na variant č.1 za mestskou časťou 
Veča. 
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Prezentácia: 23 
Za:  23  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 

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

 
 

  ČASŤ III. 
 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania mimoriadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Milena Verešová 
 
 
Mgr. Jozef Belický 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MUDr. Martin Alföldi  Ing. Ladislav Gáll 
  primátor mesta   prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
Šaľa 13. marca  2007  


