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   ZÁPISNICA 
z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

3. mája 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
 

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

 
 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol 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  
3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 16, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Helena Psotová, Ing. Štefan Bartošovič 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
- do bodu F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI doplniť ako bod F 1/3/07 Zmena stanov MIS 

Šaľa,  s.r.o. a odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady  MIS Šaľa, s.r.o. 
 
- presunúť prerokovanie materiálu D 4/3/07 SLOVAKIA TOPTONE, spol. s r.o. – žiadosť 

o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali  na začiatok rokovania, z dôvodu príchodu 
kórejských zástupcov firmy SLOVAKIA TOPTONE. 

  
MUDr. Jozef Grell: 
- navrhol zaradiť do bodu D. Majetkové záležitosti bod D 5. Mikuláš Poszónyi – žiadosť 

o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali. 
 
 
Hlasovanie o doplnení v bode F. ako bod 1. - Zmena stanov MIS Šaľa,  s.r.o. 
a odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady  MIS Šaľa, s.r.o. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 



 2

Bod F 1.  Zmena stanov MIS Šaľa,  s.r.o. a odmeňovanie konateľov a členov dozornej 
rady  MIS Šaľa, s.r.o. bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o presunutí prerokovania materiálu D 4/3/07 - SLOVAKIA TOPTONE, spol. 
s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali na začiatok rokovania MsZ: 
 
Prezentácia: 18 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Materiál D 4/3/07 - SLOVAKIA TOPTONE, spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku 
pri ČOV v Šali bol zaradený na prerokovanie na začiatku rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení v bode D. ako bod 5. - Mikuláš Poszónyi – žiadosť o odkúpenie 
pozemku pri ČOV v Šali: 
 
Prezentácia: 20 
Za:  12  
Proti:    2 
Zdržal sa:   6 
 
Bod D 5.  Mikuláš Poszónyi – žiadosť o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
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 
 
1. SLOVAKIA TOPTONE, spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali – 

materiál číslo D 4/3/07 
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A. Informačné materiály a správy 
 
1. Informácia o stave kriminality za obdobie roka 2006 - materiál číslo A 1/3/07 
      predkladá mjr. Mgr. René Istenes, riaditeľ OO PZ Šaľa 
2. Správa o činnosti MsP v Šali za rok 2006 -  materiál číslo A 2/3/07 
       predkladá poverený náčelník MsP Bc. Peter Krokavec 
3. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 3/3/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4.   Informácia  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 4/3/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
5.   Informácia o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta – materiál číslo  
      A 5/3/07 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
6.   Informácia o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta (outsourcing) - ústna  
      informácia  

   predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
7.   Informácia o ratingu mesta za rok 2006 – ústna informácia 

   predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
  
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh Prevádzkových poriadkov pohrebísk a domov smútku v meste Šaľa a v Šali -  Veči 

– materiál číslo B 1/3/07 
 predkladá Ing. Ladislav Gáll, poverený riadením MsÚ 
 

C. Hospodárenie mesta 
 
1. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2006 – 

materiál číslo C 1/3/07 
predkladá RSDr. Ľubor  Gáll, poverený riadením OSS  

2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa, rozpočtových organizácií mesta a záverečný účet mesta 
Šaľa za rok 2006 – materiál číslo C 2/3/07 
 predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3.   Stanovisko ÚHK k plneniu rozpočtu a záverečnému účtu mesta – materiál číslo C 3/3/07 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4.   Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 – materiál číslo C 4/3/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
D.  Majetkové záležitosti  

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
1. Ladislav  Nagy s  manž. a spol. –  žiadosť o  odkúpenie  pozemku  na  nároží  ulíc   
      Nešporova a J. Kollára– materiál číslo D 1/3/07 
2. Ing. arch. Imrich Pleidel a manž. -  žiadosť na odkúpenie pozemku na Jarmočnej ul.– 

materiál číslo D 2/3/07 
3. MENERT s. r. o – žiadosť o odkúpenie pozemku na Okružnej ul.– materiál číslo  

D 3/3/07 
4. Mikuláš Poszónyi – žiadosť o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali 
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E. Personálne záležitosti 
 
Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 
 
1. Zmena stanov MIS s.r.o. Šaľa a odmeňovanie konateľa MIS s.r.o. Šaľa, - materiál číslo  

F 1/3/07 
predkladá Ing. František Botka, poslanec MsZ 

   
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
1. Vyčlenenie priestoru pre fungovanie poslaneckej kancelárie a časový harmonogram – 

materiál číslo H1/3/07  
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
 
Časť IV. Záver 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda:  Gabriela Talajková 
členovia : MUDr. Svetozár Hikkel, RSDr. Peter Gomboš 
   
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  18 
Proti:    0  
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
 
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora 
prednosta MsÚ 
 
 
 



 5

Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
Ján Kmeťo 
MUDr. Igor Bečár 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia:   16  
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Ladislava Košičára a Ing. Jozefa Husárika,  overovateľov 
zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 29. marca 2007, aby vo veci správnosti a úplnosti vyjadrili 
stanovisko.  
 
 
Overovatelia   o s v e d č i l i    správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky 3. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Elena 
Hlavatá.  
 

 
ČASŤ II. 

 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
 
1. SLOVAKIA TOPTONE, spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku pri ČOV v Šali 

– materiál číslo D 4/3/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Predložený materiál je prvým krokom v procese etablovania sa nového zahraničného 
investora v našom meste. Spoločnosť je dodávateľom spoločnosti Samsung Electronics 
v Galante a v súčasnosti už funguje jej závod v Dubnici nad Váhom a v Poľsku. 
Spoločnosť vytvorí nové pracovné miesta  na pozemku, ktorý je podľa ÚP určený na 
priemyselnú výrobu. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Rokovanie MsZ sa zúčastnili zástupcovia firmy SLOVAKIA TOP TONE, spol. s r.o., ktorí  
predložili svoj podnikateľský zámer. 
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Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku - SLOVAKIA TOPTONE, spol. s r.o., Ľ. Štúra, 018 41 
Dubnica nad  Váhom za účelom výstavby haly na výrobu a predaj zvukových systémov  
reproduktorov, 
B.  schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, pozemkov vo vlastníctve mesta pri jestvujúcej 
ČOV v Šali, smerom na Vlčany, vedených v KN C na LV1, k. ú. Šaľa o celkovej výmere 
cca 12 240, m² (výmeru upresní geometrický plán) za cenu 120,-- Sk/m², t.j. spolu 
1 468 800,-- Sk (zoznam parciel s konkrétnymi výmerami je prílohou tohto uznesenia) 
pre spoločnosť SLOVAKIA TOPTONE, s.r.o., Ľ. Štúra, 018 41 Dubnica nad Váhom. 
 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Martin Alföldi informoval o ukončení výberového konania na prednostu MsÚ, ktoré sa 
uskutočnilo 23. apríla 2007, výberová komisia odporučila do tejto funkcie  Ing. Ladislava 
Gálla, ktorý bol dňa 24. apríla 2007  menovaný do funkcie prednostu MsÚ. 
 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o stave kriminality za obdobie roka 2006 - materiál číslo A 1/3/07 
 
Z dôvodu neprítomnosti predkladateľa materiálu bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ. 
 
 
2. Správa o činnosti MsP v Šali za rok 2006 -  materiál číslo A 2/3/07 
Predložil Kpt. Bc. Peter Krokavec, poverený náčelník MsP  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- vyzdvihol spoluprácu mestskej polície s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
- opýtal sa, aká je fluktuácia  zamestnancov MsP a aké sú jej dôvody, 
 
Kpt. Bc. Peter Krokavec 
- uviedol, že momentálne odchádza 1 pracovník MsP, z dôvodu lepšieho finančného 

ohodnotenie u nového zamestnávateľa, čo je vo väčšine prípadov dôvod odchodu 
zamestnancov, 
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Tibor Dubis 
- opýtal sa, aké sú výsledky prevádzkovania kamerového systému v Šali, 
 
Kpt. Bc. Peter Krokavec 
- uviedol, že  materiál o výsledkoch prevádzkovania kamerového systému bude predložený 

písomne. 
  
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu o činnosti MsP v Šali za rok 2006, 
B. berie na vedomie 
správu o činnosti MsP v Šali za rok 2006. 
 
 
3. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 3/3/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Prebehla kontrola dvoch úloh z uznesení MsZ: 
1. vyhlásiť dražbu na odpredaj nebytových priestorov na ul. M.R. Štefánika, 
2. rozdeliť pozemky v majetku mesta Šaľa na : 

a/ strategické, ktoré zostanú v majetku mesta 
b/ voľné, vhodné na zastavanie v súlade s ÚP 

- podnikateľskými aktivitami  
- garážami. 
 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
- uviedol, že MsZ schválilo dražbu objektu na ul. M.R. Štefánika, ale z dôvodu 

nevýhodnosti Zmluvy o dražbe pre mesto, navrhol zmeniť uznesenie o dražbe na 
uznesenie o vyhlásení verejno-obchodnej súťaže, materiál bude predložený na najbližšie 
rokovanie MsZ. 

 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o plnení uznesení MsZ,  
B. berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení MsZ. 
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4.  Informácia  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 4/3/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Kontrola hospodárenia bola prevedená v MIS Šaľa, s.r.o. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor 
- navrhol, aby  sa vo veci vyplácania odmien v MIS prijalo uznesenie, aby sa k platnosti 

Zmluvy  a Stanov MIS Šaľa, s.r.o. vyjadril právnik,  
- opýtal sa, kto podpisoval Zmluvy o výkone funkcie konateľa, či na základe tejto zmluvy 

môžu konatelia žiadať vyplatenie odmien za rok 2006, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že hoci bola schválená forma odmeňovania bez súhlasu MsZ, odmeny za 

predchádzajúce obdobie neboli vyplatené, tým nedošlo k žiadnej újme, 
- uviedla, že táto Zmluva je podpísaná valným zhromaždením, čo je primátor mesta 

a zmluva je platná, 
 
MUDr. Martin Alföldi 
- uviedol, že na poslednom zasadnutí MsZ bolo Ing. Botkovi uložené vypracovať Stanovy 

MIS Šaľa, s.r.o. a toto predložiť na dnešné rokovanie MsZ, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- navrhol prehodnotiť zmysel účasti mesta v tejto spoločnosti,  
 
Ing. František Botka 
- poďakoval sa Ing. Sedliačikovej za korektný prístup pri kontrole hospodárenia MIS Šaľa, 

s.r.o. 
- uviedol, že strata spoločnosti vznikla z dôvodu, že spoločnosť mala pri založení veľa 

výdavkov a platby prichádzali oneskorene,  ale v roku 2006 dosiahla zisk, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- navrhol prehodnotiť účasť mesta v tejto firme, nakoľko firma je dlhodobo nezisková 

a tiež do uznesenia zapracovať bod C/ ukladá prednostovi MsÚ  prehodnotiť efektivitu 
podnikania mesta v MIS Šaľa, s.r.o.  

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
správu  z kontroly hospodárenia v MIS Šaľa, s.r.o., 
B. berie na vedomie 
správu  z kontroly hospodárenia v MIS Šaľa, s.r.o., 
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C. ukladá 
vypracovať ekonomickú analýzu efektívnosti podnikania mesta v spoločnosti MIS Šaľa, 
s. r. o. 
T: 5. riadne  MsZ                         Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Informácia o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta – materiál číslo  
    A 5/3/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 29.3.2007 prerokovalo novú filozofiu generálnej 
ponuky voľných pozemkov v majetku mesta a uložilo rozdeliť pozemky na strategické, ktoré 
zostanú v majetku  mesta, voľné, vhodné na zastavanie v súlade s územným plánom 
podnikateľskými aktivitami, alebo garážami a ostatné. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, akým spôsobom bude prebiehať výberové konanie na priestory určené na 

odpredaj, ako sa bude postupovať v prípade, keď sa prihlási len jeden záujemca, či  bude 
aj v takomto prípade  vyhlásené výberové konanie, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ak záujemca  príde s vhodným podnikateľským zámerom, splní všetky kritériá 

a vygeneruje takú cenu, akú mesto nadefinovalo, podnikateľský zámer bude prijatý,   
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, podľa čoho bude mesto generovať ceny, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- podľa vypracovanej cenovej mapy, ktorá bude predložená na najbližšie rokovanie MsZ, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- upozornil na to, že v meste je množstvo podnikateľov, ktorí pre Šaľu niečo vytvorili, 
 

Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že budú komplexne posúdené všetky ponuky, aby bol zabezpečený taký investor, 

ktorý bude spĺňať všetky kritéria výberu, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto má vypracované VZN o nakladaní s majetkom mesta a v konečnom 

dôsledku vždy rozhodne MsZ o cene, za ktorú bude pozemok predaný, 
 
Ing. Ivan Kováč 
- podporil návrh o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta, 
 

RSDr. Peter Gomboš 
- upozornil, že postup spracovania ponuky pozemkov je pre mesto veľmi dôležitý, čo sa 

týka bytovej výstavby, bude tu mať mesto spoluúčasť,  ako bude pokračovať výstavba 
bytov pre sociálne slabých občanov, 

- opýtal sa, ako sa bude postupovať pri pozemkoch, ktoré boli už v minulosti odsúhlasené 
na prenájom, ide napr. o firmu (LIPAMA), ktorá nesplnila dohodnuté podmienky, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ide len o návrh a MsZ bude schvaľovať, či mesto bude mať spoluúčasť 

v tomto projekte, 
- v prípade LIPAMY išla výpoveď z nájmu, z dôvodu, že menovaná firma nerešpektovala 

uznesenia a zmluvu,      
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v Šali sa nachádza ešte jedna stavba, ktorá je roky rozostavaná a bolo 

navrhnuté ukončenie nájomného vzťahu. 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta,  
B. berie na vedomie  
informáciu o postupe spracovania ponuky pozemkov v majetku mesta.  
 
 
6. Informácia o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta (outsourcing) –  
      ústna     informácia 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta informoval prítomných, že dňa 18. 4. 2007  bol doručený protokol o kontrole 
Úradu pre verejné obstarávanie, 20. 4. 2007 sa konalo druhé pojednávanie na Okresnom súde 
v Galante, keďže druhá strana požiadala o odročenie súdu, z dôvodu, aby sa mohli 
k predloženému protokolu vyjadriť, súd bol odročený na 18. 5. 2007. Úrad pre verejné 
obstarávanie ukončí kontrolu v najbližších dňoch. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či v bolo v rozpočte počítané so sumou na hradenie pokút, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že nejde o pokutu  a v rozpočte je schválená položka na hradenie právnych 

služieb,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že by uvítal korektnejší prístup pri zverejňovaní výsledkov kontroly, tieto by mali 

byť zverejnené až po ukončení kontroly, 
 
 Martin Alföldi 
- uviedol, že metodické usmernenie je verejne dostupné, kontrola prebehla a čiastkové 

výsledky boli zverejnené. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta, 
B. berie na vedomie  
informáciu o stave sporu ohľadom Zmluvy o správe majetku mesta. 
 
 
7. Informácia o ratingu mesta za rok 2006 – ústna informácia 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prednosta MsÚ uviedol, že rating mesta bol spracovaný renomovanou spoločnosťou 
MOODYS, ktorá robí ratingy spoločností na celom svete. Táto analýza vypovedá 
predovšetkým o finančnej pozícii mesta. Záverečný verdikt ratingu je AA3, čo znamená, že 
odráža zvládnuteľnú, ale vysokú dlhovú zaťaženosť. Ďalším podstatným bodom je, že mesto 
dosahuje slabé prevádzkové marže. V oblasti daňovej politiky mesta bolo poukázané, že 
v rokoch 2004-2005 daňové príjmy stagnovali. Kritike bol podrobený aj outsourcing, kde 
bolo poukázané, že 75 % príjmov mesta by bolo zablokované na 15 rokov. Ďalej je tu 5 ročné 
zhodnotenie, ktoré poukazuje, že došlo k poklesu miery samofinancovania. Po roku 2008 by 
mala byť úverová aktivita nižšia. Materiál je zverejnený na internetových stránkach mesta.    
 
Diskusia: 
 
MUDr. Igor Bečár 
- opýtal sa, aké sú finančné náklady na  vypracovanie  ratingu, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že finančné prostriedky na vypracovanie ratingu boli 100 000,-- Sk, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či vypracovanie ratingu malo nejaký prínos pre mesto, napr. pri styku 

s bankami, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že každá banka, ktorá chce poskytnúť úver si podrobne zmapuje subjekt, ktorému 

chce úver poskytnúť a urobí si svoj vlastný rating, 
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Tibor Dubis  – faktická poznámka 
- uviedol, že všetky ratingy, ktoré boli v minulých rokoch vypracované sa pochvalne 

vyjadrovali o činnosti mesta, toto je prvý rating, ktorý kritizuje činnosť mesta,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- ratingová spoločnosť vytvorí reálny obraz o tom, ako subjekt hospodári, čo sa týka 

disponibility splácania dlhovej služby, splácania si svojich výdavkov boli tu niektoré 
nedostatky, na ktoré  upozornila ratingová agentúra. 

 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
informáciu o ratingu mesta za rok 2006, 
B. berie na vedomie 
informáciu o ratingu mesta za rok 2006. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh Prevádzkových poriadkov pohrebísk a domov smútku v meste Šaľa a v Šali -  

Veči – materiál číslo B 1/3/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Regionálny  úrad verejného zdravotníctva svojimi rozhodnutiami č. HZP/A/2007/01309 zo 
dňa 12.3.2007 a č. HZP/A/2007/01308 zo dňa 12.3.2007 schválil nové prevádzkové poriadky 
pohrebísk a domov smútku v mestskom cintoríne Šaľa a cintoríne Šaľa – Veča. Prevádzkové 
poriadky boli zosúladené s novelou zákona č. 470/2005 Z.z.  o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov. Na základe vydania nových prevádzkových poriadkov je potrebné 
zároveň zrušiť VZN mesta Šaľa č. 18/2000 O prevádzke pohrebísk na území mesta Šaľa, 
nakoľko tieto prevádzkové poriadky VZN plne nahrádzajú. Po ich schválení v MsZ 
nadobudnú účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Verešová 
- opýtala sa, či sa do budúcnosti uvažuje s rekonštrukciou domu smútku a zastrešením 

priestoru pred domom smútku, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je predpoklad, že v stávajúcom cintoríne sa bude pochovávať ešte 3-4 roky, 

uvažuje sa s demontážou stoličiek a úpravou dlažby a bude sa uvažovať aj so zastrešením 
plochy pred domom smútku, 
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Ing. László Gyurovszky 
- navrhol doplniť do uznesenia bod D/ukladá prednostovi MsÚ vypracovať zoznam hrobov 

a hrobiek historického významu nachádzajúcich sa na pohrebiskách v Šali a v Šali-Veči 
a doplniť ich do VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností v meste Šaľa. 

- opýtal sa, či verejnosť nemala záujem vystúpiť na rokovaní MsZ, nakoľko je už po 17-tej 
hodine,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zo strany verejnosti nebol záujem o vystúpenie na rokovaní MsZ, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, kedy a kde sa plánuje s otvorením nového cintorína, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že na terajšom cintoríne sa bude pochovávať asi 3 – 4 roky, budú tu ešte 

dobudované chodníky,  s vybudovaním  nového cintorína sa uvažuje v lokalite pri 
železničnej stanici, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- opýtal sa, či bolo vypracované porovnanie  nájmu a výdavkov na pohreb v iných mestách 

a aký bol počet nájmov pohrebných miest za minulý rok, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bola vypracovaná kompletná bilancia nákladov na cintorín v Šali, 
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že prehodnotenie cien a poplatkov je veľmi zložité a je to služba, ktorá nie je 

poskytovaná pre ekonomický zisk, 
- uviedol, že terajší cintorín sa bude používať ešte dlhú dobu a bolo by vhodné investovať 

do jeho rekonštrukcie, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- uviedol, že neuvažoval s navýšením cien za pohrebné služby, ale chcel kvantifikovať 

počet  pohrebov, z ktorých vychádza strata, a aký by bol ekonomický dosah na rozpočet 
mesta v prípade zníženia poplatkov za pohreb, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sa nedá odhadnúť  počet pohrebov a tým ani vynaložené finančné prostriedky, 

mesto nemá vzťah s pozostalými, ale s firmami, ktoré vykonávajú pohrebné služby. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa, 
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa - Veča, 
B. schvaľuje 
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa, 
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Šaľa - Veča, 
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C. ruší 
VZN č. 18/2000 o prevádzke pohrebísk na území mesta Šaľa, 
D. ukladá 
vypracovať zoznam hrobov a hrobiek historického významu nachádzajúcich sa na 
pohrebiskách v Šali a v Šali-Veči a doplniť ich do VZN č. 1/2007 o evidencii 
pamätihodností v meste Šaľa. 
T: do konca roka 2007                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ     p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Rozbor výsledkov hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2006 – 

materiál číslo C 1/3/07 
Predložil RSDr. Ľubor  Gáll, poverený riadením OSS  
 
Rozbor hospodárenia  a   účtovná závierka Organizácie  sociálnej  starostlivosti  mesta Šaľa k  
31. 12. 2006 sa predkladá v súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý ukladá príspevkovej 
organizácii obce povinnosť vykonať ročné zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 
zriaďovateľa. V konkrétnej podobe je zúčtovaním nakladania s príspevkom zriaďovateľa, 
ktorým je napojená na jeho rozpočet. 
Povinnosť organizácie, ako poskytovateľa sociálnych služieb predložiť správu o hospodárení 
za predchádzajúci kalendárny rok vyplýva i z ustanovenia zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či v prípade skráteného príspevku z VÚC, ak je zákonom daný bude dodatočne 

doplatený, 
- opýtal sa, či je štandardné, že OSS pripláca na základe zamestnávateľskej zmluvy  na 

doplnkové starobné sporenie zamestnancov, pretože firmy doplácajú zvyčajne vtedy ak sú 
ziskové, 

 
RSDr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že NSK rozhodol o skrátení výšky príspevkov pre všetky subjekty aj keď zákon 

určuje výšku príspevkov a tento príspevok nie je vymáhateľný, 
- uviedol, že je v súlade so zákonom, keď príspevková organizácia prispieva na 

dôchodkové sporenie zamestnancov. 
 
 



 15

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor výsledkov hospodárenia OSS za rok 2006 a ročnú účtovnú závierku OSS mesta 
Šaľa ku dňu 31.12.2006, 
B. schvaľuje 
ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2006, 
C. berie na vedomie  
úhradu straty OSS za rok 2006 vo výške 193 820,12,-- Sk z rezervného fondu organizácie 
v súlade s ustanovením § 24, ods. 11. písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, 
D. súhlasí 
s úhradou zostávajúcej časti straty vo 996 493,43,-- Sk v súlade s ustanovením § 24, ods. 
11. písm. c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
z kladného výsledku hospodárenia OSS v rokoch 2007 a 2008 najneskôr do 31.12.2008. 
Ak organizácia v nesledujúcich dvoch rokoch nedosiahne kladný výsledok 
hospodárenia, alebo objem dosiahnutého zisku nepostačí na krytie straty, uhradí ju 
organizácia do 31.12.2008 z fondu reprodukcie v súlade s ustanovením § 24, ods. 11. 
písm. d) citovaného zákona. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa, rozpočtových organizácií mesta a záverečný účet 

mesta Šaľa za rok 2006 – materiál číslo C 2/3/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
3. Stanovisko ÚHK k plneniu rozpočtu a záverečnému účtu mesta – materiál číslo  

C 3/3/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2006 pred jej schválením 
v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení § 18 f, odst. 1 písm. c/ Zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 
účet mesta Šaľa za rok 2006, 
B. schvaľuje 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný 
účet mesta Šaľa za rok 2006 nasledovne: 
 
1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2006 bez finančných operácií, a to: 
 

plnenie bežných príjmov vo výške   330 265 tis. Sk 
plnenie bežných výdavkov vo výške   303 527 tis. Sk 
rozdiel         26 738 tis. Sk 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške    60 958 tis. Sk 
plnenie kapitálových výdavkov vo výške    84 622 tis. Sk 
rozdiel        -23 664 tis. Sk 

 
plnenie celkových príjmov vo výške   391 223  tis. Sk  
plnenie celkových výdavkov vo výške   388 149  tis. Sk 
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     3 074  tis. Sk 
  

2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2006 s finančnými operáciami, a to:  
 

plnenie bežných príjmov vo výške   330 265 tis. Sk 
plnenie bežných výdavkov vo výške   303 527 tis. Sk 
rozdiel         26 738 tis. Sk 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške    60 958 tis. Sk 
plnenie kapitálových výdavkov vo výške    84 622 tis. Sk 
rozdiel        -23 664 tis. Sk 
 
plnenie príjmových finančných operácií vo výške     7 817 tis. Sk 
plnenie výdavkových finančných operácií vo výške     9 059 tis. Sk 
rozdiel          -1 242 tis. Sk 

 
plnenie celkových príjmov vo výške   399 040  tis. Sk  
plnenie celkových výdavkov vo výške   397 208  tis. Sk 
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)     1 832  tis. Sk 
 

3. tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to: 
 
a) rezervný fond 

stav k 1.1. 2006           74 509,91 Sk 
tvorbu vo výške                    314 503,09 Sk 
použitie vo výške                        1 551,09 Sk 
stav k 31.12. 2006        387 461,91 Sk 
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b) fond rozvoja bývania 
stav k 1.1. 2006          61 725,15 Sk 
tvorbu vo výške            1 252,75 Sk 
použitie vo výške            1 252,75 Sk 
stav k 31.12. 2006                    61 725,15 Sk 

 
c) sociálny fond 

stav k 1.1. 2006          68 651,50 Sk 
tvorbu vo výške        427 808,49 Sk 
použitie vo výške        344 993,99 Sk 
stav k 31.12. 2006        151 466,00 Sk 

 
4. bilanciu aktív a pasív v celkovej výške   942 448 tis. Sk 
 
5. prehľad o stave a vývoji dlhu  
 
6. hospodárenie príspevkovej organizácie mesta - OSS mesta Šaľa, 
 
7. Použitie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Šaľa bez finančných 

operácií vo výške 3 074 tis. Sk za rok 2006 na vytvorenie rezervného fondu vo výške 
1 280 tis. Sk, na tvorbu fondu opráv vo výške 552 tis. Sk a na vykrytie schodku  vo 
finančných operáciách vo výške 1 242 tis. Sk. 

 
8. použitie rezervného fondu vo výške 1 280 tis. Sk tvoreného z  prebytku hospodárenia 

roku 2006 na splátku časti istiny prijatých úverov mesta. 
 
C.   súhlasí 
s celoročným hospodárením Mesta Šaľa bez výhrad, 
D. berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu mesta  pre rok 2006, s poukázaním 
na povinnosť používať  prostriedky peňažných fondov  v priebehu rozpočtového roka, 
na účely určené mestským zastupiteľstvom. 
 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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4.   Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 – materiál číslo C 4/3/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Verešová 
- navrhla, aby sa z čiastky 350 tis. vyčlenilo 100 tis. Sk pre komisiu sociálnu, pre mládež, 

šport a pre neziskové organizácie, ktoré by boli poskytnuté práve pre neziskové 
organizácie, tak ako sú vyčlenené finančné prostriedky pre športové kluby, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto má systém na prideľovanie grantov, neziskové organizácie môžu 

predložiť projekty a je na MsZ či im budú finančné prostriedky pridelené, 
 
Milena Verešová – poslanecký návrh 
- uviedla, že v rozpočte nie je krytá časť dotácií,  
- podala poslanecký návrh vyčleniť 100 tis. Sk pre neziskové organizácie a občianske 

projekty do komisie sociálnej pre mládež, šport a pre neziskové organizácie, ktoré by boli 
poskytnuté práve pre neziskové organizácie, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že organizácia môže požiadať o dotácie na konkrétny projekt, o poskytnutí 

dotácie rozhoduje mestská rada a mestské zastupiteľstvo,  
- finančné prostriedky, ktoré  môžu byť poskytnuté napr. pri športových podujatiach sú 

poskytnuté formou spolufinancovania danej  akcie, ktorá je organizovaná v spolupráci 
s mestom, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- opýtal sa, na základe čoho má komisia prideľovať finančné prostriedky, komisia si 

schválila zásady, na čo budú finančné prostriedky poskytnuté, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že sú to finančné prostriedky, ktoré nie sú dotáciou, ale sú to financie z rozpočtu 

pre šport, financie neprideľuje komisia, ale niektorý správca konkrétnej položky v 
rozpočte, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že v priebehu roka vznikla potreba vyčleniť dotácie pre právnické a fyzické 

osoby, ktoré budú poskytnuté na základe projektu,  
 
Milena Verešová 
- upresnila znenie svojho poslaneckého návrhu a to vyčleniť finančné prostriedky vo výške 

100 tis. Sk z kapitoly dotácie pre právnické a fyzické osoby do kapitoly kultúry, športu 
a sociálnej starostlivosti,  

 
Tibor Dubis 
- upozornil na problém trhoviska pri bývalej tržnici, kde nie je zabezpečený priestor na 

predaj a sociálne zariadenia, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že tento priestor nie je možné verejne používať ako trhovisko, nakoľko tu nie je 

zabezpečené sociálne zariadenie. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Verešovej v znení: 
- vyčleniť finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk z položky dotácie pre právnické 

a fyzické osoby do programu kultúry, MsKS, MsK, športu a sociálnej starostlivosti,  
 
Prezentácia: 18 
Za:  11 
Proti:    2 
Zdržal sa: 5 
 
Poslanecký návrh Mileny Verešovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, 
B. schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne: 
 
Bežné príjmy:    323 864 tis. Sk 
Bežné výdavky:    322 943 tis. Sk 
Rozdiel:               921 tis. Sk 
 
Kapitálové príjmy:      20 146 tis. Sk 
Kapitálové výdavky:      56 580 tis. Sk 
Rozdiel:          - 36 434 tis. Sk     
   
Príjmové finančné operácie:    46 419 tis. Sk 
Výdavkové finančné operácie:               10 906 tis. Sk 
Rozdiel:                            35 513 tis. Sk 
 
Príjmy celkom:               390 429 tis. Sk 
Výdavky celkom:              390 429 tis. Sk 
Rozdiel celkom:                                     0 

 
s tým, že v textovej časti v programe Kultúra, MsKS, MsK, šport a sociálna starostlivosť 
sa  položka dotácie pre PO a FO zníži o 100 tis. Sk a týchto 100 tis sa presunie do 
programu Kultúra, MsKS, MsK, šport a sociálna starostlivosť. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
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 D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
1. Ladislav  Nagy s  manž. a spol. –  žiadosť o  odkúpenie  pozemku  na  nároží  ulíc   
      Nešporova a J. Kollára– materiál číslo D 1/3/07 
 
MsÚ prijal žiadosť Ladislava Nagya s manž. a spol. o dokúpenie novovytvorenej parc. č. 
2667/13, 2667/14,2667/15 spolu o výmere 54 m² (jedna parcela 18 m²). Žiadatelia majú na 
uvedenom pozemku umiestnené prefabrikované garáže. Na uvedený pozemok sú uzavreté 
nájomné zmluvy. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor  
- uviedol, že nakoľko bolo uznesením prijaté riešiť situáciu s garážami v meste komplexne, 

podáva procedurálny návrh stiahnuť celý bod D. Majetkové záležitosti z rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- stiahnuť celý bod D. Majetkové záležitosti z rokovania MsZ, 
 
Prezentácia: 22 
Za:  14 
Proti:    5 
Zdržal sa:   3 
 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý. 
 
 
E.   PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
1. Zmena stanov MIS s.r.o. Šaľa a odmeňovanie konateľa MIS s.r.o. Šaľa, - materiál 

číslo F 1/3/07 
Predložil Ing. František Botka, poslanec MsZ 
 
Návrh na odmeňovanie konateľov a členov dozornej rady spoločnosti MIS Šaľa, s.r.o. bol 
prvýkrát predložený na rokovanie dozornej rady dňa 17. 7. 2003. 
V Zmluve o výkone funkcie konateľa je navrhnutá mesačná odmena pre konateľa vo výške 
4 000,-- Sk brutto. Pre členov dozornej rady je navrhnutá odmena 1 000,-- Sk pre predsedu 
dozornej rady a 500,-- Sk pre členov DR za účasť na každom jej zasadnutí. 
Z čl. IX, bod 1, písmeno f/ a i/ „Stanov“ a „Spoločenskej zmluvy“ spoločnosti vyplýva, že pre 
rozhodnutie v otázke odmeňovania konateľov a členov dozornej rady, na zasadnutí valného 
zhromaždenia spoločnosti, potrebuje zástupca mesta Šaľa predchádzajúci súhlas mestského 
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zastupiteľstva. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov odmeny pre konateľov a  
členov dozornej rady za kontrolované obdobie neboli vyplatené.  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že návrh odmeny 4 000,-- Sk pri stratovej spoločnosti sa mu zdá vysoký a 

navrhuje, aby odmeny za rok 2006 neboli vyplatené a odmeny za rok 2007 boli vyplatené 
až na základe hospodárskeho výsledku firmy,  

 
Ing. František Botka 
- uviedol, že spoločnosť má na účte finančné prostriedky vo výške 160 tis. Sk a pohľadávky 

vo výške 89 tis. Sk a myslí si, že za odvedenú prácu si pracovníci zaslúžia odmenu, 
 
Ing. Michal Lužica 
- nemyslí si, že MsZ je kompetentné uznesením zaviať primátora mesta, aby hlasoval za 

nevyplatenie odmeny, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že o odmenách MIS Šaľa, s.r.o. rozhoduje valné zhromaždenie, čo je primátor 

mesta, ale po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom, 
 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- uviedol, že v materiáli, ktorý poslanci MsZ obdržali, je uvedené, že odmena bola 

schválená valným zhromaždením bez odsúhlasenia MsZ, vznikne tu právne vákuum, či sa 
MsZ rovná valné zhromaždenie, alebo valné zhromaždenie nerovná sa MsZ, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že pri samospráve je zo zákona valné zhromaždenie štatutár mesta, čiže primátor 

mesta,  
- v stanovách MIS Šaľa, s.r.o. je vymedzené, v ktorých prípadoch rozhodnutie valného 

zhromaždenia (primátor mesta) podmieňuje uznesenie MsZ, jedným z nich je aj 
schvaľovanie odmien, 

 
Ing. Michal Lužica 
- myslí si, že z predchádzajúceho vysvetlenia vyplýva, že odmena nie je nárokovateľná, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že o odmenách nerozhoduje MsZ, ale valné zhromaždenie, kde mesto má aj tak 

menšinový podiel vo firme, a teraz prijaté uznesenie neovplyvní schválenie odmien 
valným zhromaždením, MsZ môže len uznesením zaviazať primátora mesta k tomu, ako 
má hlasovať,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že mesto dobrovoľne vstúpilo do tejto firmy 40 % -ným podielom a zástupca 

mesta svoju prácu odviedol a zaslúži si aby finančnú odmenu dostal,  
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Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že si je vedomý, že o vyplatení odmeny rozhodne  valné zhromaždenie, ale chce, 

aby primátor mesta prezentoval názor MsZ, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či mestu nehrozí  pokuta z dôvodu, že MIS Šaľa, s.r.o. poskytovalo služby, na 

ktoré nemá oprávnenie, 
- navrhol zvážiť účasť mesta v tejto firme, či by nebolo vhodné zvolať valné zhromaždenie 

až po vypracovaní analýzy o vhodnosti zotrvania mesta v tejto firme, ktorú by vypracoval 
prednosta MsÚ, 

 
Ing. František Botka 
- uviedol, že valné zhromaždenie je zvolané na tento termín z dôvodu, že ročné zúčtovanie 

musí byť odovzdané v stanovenom termíne, 
 
Ing. Ivan Kováč, konateľ MIS Šaľa, s.r.o. 
- uviedol, že predmet podnikania nebol doplnený z dôvodu, že živnostenský register sa 

vyjadril, že ak ide o činnosť, ktorá je regulovaná iným štátnym orgánom nie je nutné ju 
zapisovať do registra, ale stačí ak bude zapísaná pri zapísaní iných zmien do registra, 

- k otázke odmeňovania uviedol, že bola prehliadnutá procedurálna súvislosť, ktorá hovorí 
o tom, že rozhodnutiu valného zhromaždenia o odmene  má predchádzať schválenie v 
MsZ, 

- ide o fungujúcu spoločnosť, ktorá má budúcnosť a požiadal o kladné vyjadrenie MsZ k 
vyplateniu odmien, 

 
MUDr. Igor Bečár 
- opýtal sa, či platný odmeňovací poriadok nebol viazaný na hospodársky výsledok firmy, 

 
Ing. Ivan Kováč, konateľ MIS Šaľa, s.r.o. 
- odmeňovanie bolo schválené tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe a nie je viazané 

na hospodárske výsledky firmy, 
 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- uviedol, že mesto má len 40 % - ny podiel vo firme a  myslí si, že išlo naozaj len o chybu 

pri schvaľovaní odmeňovacieho poriadku a MsZ by  malo túto chybu napraviť,  
 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že ak zráta stratu spoločnosti od jej vzniku, po vyplatení odmien by bola 

spoločnosť v tak vysokej strate, že by mala ísť sama do konkurzu, 
 
Ing. Ivan Kováč, konateľ MIS Šaľa, s.r.o. 
- uviedol, že odmeny ešte neboli vyplatené a rezerva na tieto výdavky nebola vytvorená, 
- základné imanie firmy je 200 tis. Sk, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- upozornil na to, že odmena konateľa nie je podiel na zisku, ale odmena za vykonanú 

prácu, 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- B. nesúhlasí  

s vyplatením  odmien za rok 2006 a aby odmeny za rok 2007 boli vyplatené až na základe  
hospodárskeho výsledku firmy, 

 
Prezentácia: 18 
Za:    9 
Proti:    6 
Zdržal sa:   3  
 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na zmenu stanov MIS spol. s r.o. Šaľa a odmeňovanie konateľov a  návrh na 
odmeňovanie členov dozornej rady MIS. Šaľa, s. r. o., 
B. súhlasí, 
aby primátor mesta , na rokovaní valného zhromaždenia MIS Šaľa, s. r. o. konanom  
9. mája 2007 hlasoval za: 
a)  schválenie zmien  Stanov MIS Šaľa s. r. o. v čl. III a v čl. XI. 
b)  schválenie odmeňovania konateľov a členov dozornej rady MIS Šaľa, s. r. o.,  za rok 
2006 a 2007. 
 
Prezentácia: 15 
Za:    8 
Proti:    1 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
G.  Vystúpenia verejnosti – k vystúpeniu sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H.  RÔZNE 
 
1. Vyčlenenie priestoru pre fungovanie poslaneckej kancelárie a časový harmonogram 

– materiál číslo H1/3/07  
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom rokovaní 29. marca 2007 schválilo Zásady 
informovania občanov mesta Šaľa, ktoré definujú poslaneckú kanceláriu ako priestor 
vyčlenený pre potreby poslancov MsZ na stretávanie sa s občanmi a stretávanie navzájom. 
MsZ ďalej svojim uznesením poverilo MsÚ vypracovať harmonogram obsadenia kancelárie 
a vyčlenenie vhodných priestorov.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, ktorá kancelária vo Veči je na tento účel určená,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na tento účel sa uvažuje o  miestnosti po MUDr. Vaškovej,  
 
Ing. Marián Kántor 
- navrhol zmenu v začiatku prevádzky na 16.00 h, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že by bolo vhodnejšie, keby sa zorganizovali stretnutia poslancov pred 

zasadnutím MsZ, kde by sa prebrali jednotlivé materiály a zaujalo sa stanovisko k nim, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh fungovania poslaneckej kancelárie, 
B. súhlasí 
s vyčlenením priestorov na fungovanie poslaneckej kancelárie a s predloženým 
harmonogramom jej využitia, s posunom z 15- tej hodiny  v harmonograme na 16 – tu 
hodinu.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ    p r i j a l o      uznesenie v navrhovanom  znení. 

 
 

ČASŤ III. 
 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a z rodinných dôvodov sa vzdáva 

členstva v komisii sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie, písomnú 
rezignácia bude doručená tajomníčke komisie, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že nakoľko sa uvoľnilo miesto člena v predmetnej komisie, voľba člena tejto 

komisie prebehne na najbližšom riadnom zasadnutí MsZ. 
 
  
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že komisia školstva a kultúry má veľmi rozsiahlu oblasť činností, preto navrhla 

po predchádzajúcej dohode členov tejto komisie rozdeliť komisiu na komisiu školskú 
a komisiu kultúry a ZPOZ. Z tohto dôvodu žiada  Ing. Jozefa Mečiara, aby na najbližšie 
riadne rokovanie MsZ pripravil návrh ohľadne rozdelenia tejto komisie, v prípade 
schválenia pripraviť voľby členov novovzniknutých komisií a komplexné hodnotenie 
činností komisií.  

- interpelovala prednostu MsÚ ohľadne žiadosti obyvateľov na Lúčnej ulici na vybudovanie 
stanovišťa kontajnerov, ktorú podali ešte v decembri 2006, v akom štádiu riešenia je táto 
žiadosť. 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v priebehu júna bude urobený prieskum medzi členmi jednotlivých komisií 

ako vidia činnosť a budúcnosť jednotlivých komisií a ak to bude potrebné  na júlové 
zasadnutie MsZ bude predložený návrh na zmeny v štruktúre komisií, 

 
Tibor Dubis 
- interpeloval prednostu MsÚ ohľadom trhoviska na Nešporovej ulici, kde chýbajú verejné 

WC a stoly na predaj poľnohospodárskych prebytkov, 
- interpeloval primátora mesta ohľadom stavu nemocnice, pretože  za obdobie, čo ju 

prevzala nezisková organizácia sa do nemocnice nič neinvestovalo, v čakárni na 
pôrodníckom oddelení sú všetky stoličky znehodnotené, celý areál vyzerá zvonka aj 
zvnútra, ako keby nemal hospodára. 

  
Martin Alföldi  
- uviedol, že Ing. František Botka je predsedom dozornej rady FORLIFE, n.o., dňa 

10.6.2007 je zasadnutie dozornej rady a po zasadnutí bude môcť poskytnúť bližšie 
informácie,  

- NSK schválil 40 mil. Sk na rekonštrukciu budovy a 10 mil. Sk na zavedenie informačného 
systému, verejné obstarávanie prebieha a ešte nie je ukončené. 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto do doby, kým sa toto priestranstvo nezrekonštruuje, bude tolerovať  

predaj v takej podobe, v akej je teraz. 
 
 
Ing. Marián Kántor 
- interpeloval prednostu MsÚ ohľadom detských ihrísk, ktoré sú v dezolátnom stave, kedy 

bude táto situácia riešená, 
- predniesol sťažnosti obyvateľov, ktorí nesúhlasia s prevádzkovou dobou semafórov, 

nakoľko ich zapnutie  v určitých hodinách zbytočne brzdí premávku, 
- predniesol sťažnosť obyvateľov obytných domov pri kultúrnom dome na neprimeraný  

hluk z pílenia, ktorý prichádza od kultúrneho domu, čo sa tu robí a dokedy to bude trvať, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že s obnovou detských ihrísk mesto počíta a bude vypracovaná koncepcia 

obnovy, revízia detských ihrísk a  v prípade, že zariadenie ihriska ohrozuje život detí, 
bude toto zariadenie demontované, 

- ohľadne semafórov bude podaná písomná odpoveď v stanovenom termíne,  
- ohľadne hluku pri kultúrnom dome bude podaná písomná odpoveď v stanovenom termíne.  
   

 
  ČASŤ IV. 

 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 3. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ján Kmeťo 
 
 
MUDr. Igor Bečár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Martin Alföldi            Ing. Ladislav Gáll 
                              primátor mesta               prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
Šaľa 11. mája 2007  


