
   ZÁPISNICA 
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

4. júla 2007 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Ing.Bc. Ľuba Boháčová  
 
 

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 v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva 
v Šali, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 2/2007 – V., a nadobudol účinnosť 30. marca 
2007. 
 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných a re-
gistrovaných 16, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení:  Mgr. Jozef Belický 
                            Mgr. Jozef Varsányi  
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Jozef Mečiar 
                                             Ing. Miroslav Polónyi 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
- do bodu C. Hospodárenie mesta doplniť ako bod 3. Informačné centrum mládeže 

Šaľa, pilotný projekt „Krok vpred Šaľa“ – žiadosť o dotáciu - materiál číslo C 3/5/07 
     
- do bodu H. Rôzne doplniť ako bod 9. Návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia 

ďalším poslancom mestského zastupiteľstva  
 
- z bodu H. Rôzne sa vypúšťa bod 6. Združenie STORM pri UFK, pilotný projekt 

„Krok vpred Šaľa“ – žiadosť o dotáciu - materiál číslo H 6/5/07 
Vzhľadom na vypustenie bodu 6. je potrebné ostatné body programu následne prečísľo-
vať.  

 
 
Hlasovanie o doplnení bodu 3. Informačné centrum mládeže Šaľa, pilotný projekt „Krok 
vpred Šaľa“ – žiadosť o dotáciu - materiál číslo C 3/5/07 do bodu C. Hospodárenie mesta  
Prezentácia:  19  
Za:       19  
Proti:    0 
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Zdržal sa:   0 
Bod C 3. Informačné centrum mládeže Šaľa, pilotný projekt „Krok vpred Šaľa“ – 
žiadosť o dotáciu - materiál číslo C 3/5/07 bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení bodu 9. Návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším 
poslancom mestského zastupiteľstva do bodu H. Rôzne 
Prezentácia:  20  
Za:       20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod H 9. Návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším poslancom mestského 
zastupiteľstva bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o vypustení bodu 6. Združenie STORM pri UFK, pilotný projekt „Krok vpred 
Šaľa“ – žiadosť o dotáciu - materiál číslo H 6/5/07 z bodu H. Rôzne 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod H 6. Združenie STORM pri UFK, pilotný projekt „Krok vpred Šaľa“ – žiadosť 
o dotáciu - materiál číslo H 6/5/07 bol vypustený z rokovania. 
 
 
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 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/5/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Informácia  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 2/5/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
1. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 – materiál číslo A 3/5/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Informácia o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na mestskom cintoríne v Šali 

– materiál číslo A 4/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
1. Informácia o doručení zámeru navrhovateľa CE ENERGY Šaľa - Močenok, s. r. o., -     

„Veterný park Šaľa - Močenok“ – materiál číslo A 5/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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2. Informácia o zmene úrokových sadzieb na úvery prijaté mestom – materiál číslo A 6/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
     Nie sú predmetom rokovania. 
 
C. Hospodárenie mesta 
1. Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa – žiadosť o poskytnutie  
    dotácie – materiál číslo C 1/5/07 
     predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
1.  Ekonomická analýza efektívnosti MIS spol. s  r. o. Šaľa – materiál číslo C 2/5/07 
     predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Informačné centrum mládeže Šaľa, pilotný projekt „ Krok vpred Šaľa “ – žiadosť  o dotáciu 
     predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
D. Majetkové záležitosti  

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ (body 1-9) 
1. Menert, spol. s r. o.  Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Okružnej ul.- materiál číslo 

D 1/5/07 
2. Menert, spol. s r. o.  Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul. – materiál číslo 

D 2/5/07 
3. Menert, spol. s r. o.  Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Kukučínovej ul. – materiál 

číslo D 3/5/07 
4. Ing. Erik Mikloš,  Šaľa – žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov na ul. M. R.  

Štefánika – materiál číslo D 4/5/07 
5. Július Miškovič, Šaľa – Veča  – žiadosť o vysporiadanie pozemku na Nitrianskej ul.- 

materiál číslo D 5/5/07 
6. Gregor Ivančič, Šaľa – Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – materiál 

číslo D 6/5/07 
7. Vladimír Rácz, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Novomeského ul. – materiál číslo 

D 7/5/07 
8. Július Szabo a manž., Tešedíkovo – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P. Pázmaňa – 

materiál číslo D 8/5/07 
9. Ladislav Nagy a manž. Eva a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul. – 

materiál číslo D 9/5/07 
10. Návrh na dopredaj bytov V. a VI. etapa – materiál číslo D 10/5/07 

predkladá p. Rozália Botková 
 

 
E. Personálne záležitosti 
1. Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Šali -  ústna informácia 
      predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
 
F. Právne záležitosti 
     Nie sú predmetom rokovania. 
   
G. Vystúpenia verejnosti 
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H. Rôzne 
1. Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali – 

materiál číslo H 1/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov za účelom výstavby 

polyfunkčného objektu za kaštieľom na P. Pázmaňa – materiál číslo H 2/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Návrh súťažných podkladov na VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za 

účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici – materiál 
číslo H 3/5/07 

      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
4. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym odpadom – 

materiál číslo H 4/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
5. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na údržbu verejnej zelene – materiál číslo 

H 5/5/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
6. Návrh na založenie Regionálneho združenia ZMOS regiónov bývalého okresu Galanta 
     (Galanta, Šaľa, Sereď, Sládkovičovo a priľahlé obce) – ústna informácia 
      predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
7. Návrh novelizácie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva – materiál číslo  

H 7/5/07 
     predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
8. Návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším poslancom mestského       
    zastupiteľstva 
    predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Primátor mesta navrhol, aby sa poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším poslan-
com mestského zastupiteľstva uskutočnilo verejným hlasovaním. 
Hlasovanie o verejnom hlasovaní pri návrhu na poverenie vykonávania aktu sobášenia ďal-
ším poslancom mestského zastupiteľstva: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším poslancom mestského zastupiteľstva sa 
uskutoční verejným hlasovaním. 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda:  Ing. František Botka 
členovia: Ing. Jozef Husárik, p. Tibor Dubis  
Hlasovanie:  
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Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0  
Zdržal sa:   1 
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 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: Ing. Erika Velasquézová 
                    MUDr. Svetozár Hikkel 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 19  
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Ing. Tibora Mikulu, overovateľa zápisnice zasadnutia MsZ 
zo dňa 7. júna 2007, aby vo veci správnosti a úplnosti vyjadril stanovisko.  
Overovateľ Ing. Tibor Mikula   o s v e d č i l   správnosť a úplnosť zápisnice. 
Mgr. Jozef  Varsányi ako druhý overovateľ je t.č. v zahraničí, zápisnica bude overená po jeho 
návrate do SR. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 5. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Ing.Bc. 
Ľuba Boháčová. 
 

 
ČASŤ II. 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
2. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/5/07 
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 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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3. Informácia  o výsledku kontroly vykonanej ÚHK– materiál číslo A 2/5/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
MUDr. Jozef Grell 
- svoje stanovisko k predloženým správam z jednotlivých kontrol rozčlenil do dvoch bodov     
      1/ - skonštatoval, že kontrola bola veľmi dôsledne vykonaná a budú z nej vyvodené 

dôsledky 
      2/ - opýtal sa, prečo až pri tejto kontrole sa zistili nedostatky 
          - či jednotliví ľudia, ktorí preberali a kontrolovali jednotlivé činnosti neprišli na tieto 

nedostatky      
          - uviedol, že ak chce mesto dobre hospodáriť, je potrebné kontrolovať, kam idú vý-

davky a či sú účelne vynaložené  
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je nepochopiteľné, že je vytýkaných až toľko chýb 
- ďalej uviedla, že sú to závažné nedostatky, pri ktorých nemôže byť len tak povedané, že 

sa odstránia, lebo sú to veci vyplývajúce zo zákona a musí byť vyvodená konkrétna zod-
povednosť  

- pýtala sa, kto vykonával technický dozor  
- vyjadrila nespokojnosť s takýmto hospodárením s verejnými peniazmi, a vyčítala elemen-

tárne chyby v účtovníctve 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- vyjadril sa, že vybraný partner naďalej nedodržiava postup pri predkladaní dokumentov 
- procedúra ukončenia stavby je taká, ako vlastne celá stavba vyzerala 
- stavebný dozor bol p. Miroslav Prekop 
- do konca septembra budú vyvodené dôsledky, nakoľko ide o vážne pochybenia, ktoré 

musia mať nejakú sankciu 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
1. správu  z kontroly plnenia položiek schváleného rozpočtu mesta v príjmovej a výdavkovej 

časti v programe Mestská polícia za rok 2006, 
2. správu s kontroly investičnej akcie „Pešia zóna Šaľa centrum – 1. etapa, 
B. berie na vedomie 
     správy z vykonaných kontrol s prijatými opatreniami. 
 
 
3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 – materiál číslo A 3/5/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 zahŕňa kontrolu škôl a školských zariadení, 
kontrolu výdavkov čerpaných na rekonštrukciu a úpravu verejných priestranstiev v meste, 
kontrolu plnenia príjmov rozpočtu mesta, kontrola čerpania bežných výdavkov v programe 
Mestské kultúrne stredisko, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na 
rok 2008, mimoriadne kontroly vyplývajúce z uznesení MsZ. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
Ing. František Botka – poslanecký návrh 
- rozšíriť plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 o kontrolu vzniku a plnenia zmluvy 

medzi mestom Šaľa a advokátskou kanceláriou Bizoň & Partners     
 
MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- uviedol, že kontrola dodržiavania učebných plánov je v kompetencii štátnej školskej 

inšpekcie a nie v kompetencii samosprávy 
- navrhol z plánu kontrolnej činnosti úplne vylúčiť kontrolu uvedenú v pláne ako štvrtú 

v poradí t.j. vylúčiť „Kontrolu dodržiavania učebných  plánov so zameraním na triedy 
s rozšíreným vyučovaním, delenie tried na vyučovacích hodinách, a povinne voliteľné 
a nepovinné predmety (aj z hľadiska ekonomickej náročnosti a efektívnosti) v šk.r. 
2006/2007“ 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- potvrdil vyjadrenie MUDr. Grella s uvedením, že učebné plány, hospitačné plány, plány 

práce, absolútne nespadajú ani pod školský úrad ani pod útvar hlavného kontrolóra, je 
potvrdené hlavnou školskou inšpekciou, že kontrola z hľadiska metodiky a odbornosti 
nespadá pod útvar hlavného kontrolóra 

 
Ing. Tibor Mikula – faktická poznámka 
- navrhuje, aby sa plánovaná kontrola uvedená ako štvrtá v poradí nevylúčila úplne, ale 

navrhuje ponechať ju v časti týkajúcej sa zamerania na hľadisko ekonomickej náročnosti 
a efektívnosti  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že na chod škôl poskytuje peniaze štát, do takýchto činností samospráva 

zasahovať nemôže  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že v rámci tejto kontroly nešlo ani o metodiku ani o inšpekciu dodržiavania učeb-

ných plánov, nešlo tu o rozhodovaciu kompetenciu   
- cieľom kontroly bolo poukázať a priblížiť ako sa vynakladajú finančné prostriedky 

v danej oblasti, aby bola informovanosť ako a na aký účel sa finančné prostriedky použili 
 
Ing. Helena Psotová 
- opakovane uviedla, že samospráva nemá právo zasahovať do danej problematiky, o tom 

rozhoduje štát 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- rozšíriť plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2007 o kontrolu vzniku a plnenia zmluvy 

medzi mestom Šaľa a advokátskou kanceláriou Bizoň & Partners     
Prezentácia: 21  
Za:  20 
Proti:    0  
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- vylúčiť kontrolu uvedenú v pláne ako štvrtú v poradí t.j. vylúčiť „Kontrolu dodržiavania 

učebných  plánov so zameraním na triedy s rozšíreným vyučovaním, delenie tried na 
vyučovacích hodinách, a povinne voliteľné a nepovinné predmety (aj z hľadiska 
ekonomickej náročnosti a efektívnosti) v šk.r. 2006/2007“ 

Prezentácia: 21  
Za:    9 
Proti:    7  
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý. 
 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení, so zapracovaním poslaneckého návr-
hu Ing. Františka Botku: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2007, 
B. schvaľuje  
     návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2007, so schváleným doplnením kontroly.  
 
Prezentácia: 20  
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:     1 
 
 
4. Informácia o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na mestskom cintoríne 

v Šali – materiál číslo A 4/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
RSDr. Peter Gomboš 
- prikláňa sa k návrhu na zbúranie daného objektu za účelom vytvorenia nových hrobových 

miest 
 
Tibor Dubis 
- vyslovil názor, že súhlasí so zbúraním daného objektu za účelom vytvorenia nových 

hrobových miest 
 
Martin Alföldi 
- položil otázku, či má názor p. Dubisa chápať ako poslanecký návrh, s tým, že MsZ na 

svojom 5. zasadnutí rozhodne o zbúraní daného objektu  
 
Tibor Dubis – poslanecký návrh 
- navrhuje schváliť zbúranie budovy, vyčísliť náklady a využiť plochu na vytvorenie 

nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien 
 
 



 9

Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Tibora Dubisa,  
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
     informáciu o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na miestnom cintoríne v Šali, 
B. schvaľuje 
     zbúranie objektu bývalej márnice a využitie plochy na vytvorenie nových hrobových    
     miest a miest pre ukladanie urien, 
C. ukladá   
     vyhotoviť situáciu rozmiestnenia nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien.  
     T: 6. riadne zasadnutie MsZ              Z: prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 20   
Za:  16  
Proti:    1 
Zdržal sa:     3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Informácia o doručení zámeru navrhovateľa CE ENERGY Šaľa - Močenok, s. r. o., -     

„Veterný park Šaľa - Močenok“ – materiál číslo A 5/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Cieľom zámeru je vybudovanie veterného parku v katastri obcí Močenok a Šaľa. Uvažuje sa 
s výstavbou 31 resp. 25 veterných elektrární. Jedná sa o trojlistové veterné turbíny (dánsky 
model). Dotknuté územie leží v severnej časti kat.územia mesta Šaľa a v západnej časti 
kat.územia Močenok (medzi miestnou časťou Veča a podnikom DUSLO a.s.). 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Po predložení materiálu požiadal zástupca spoločnosti CE ENERGY Šaľa – Močenok s.r.o. 
o vystúpenie k predmetnému materiálu. 
Vyčítal 
- poukázal na genézu vývoja a zareagoval na pripomienky uvedené v dôvodovej správe za 

účelom vyjasnenia situácie  
- t.č. je spoločnosť vo fáze po troch rokoch príprav parku, proces si vyžaduje aj zmenu 

územného plánu  
- v tomto štádiu sa nerozhoduje o samotnom postavení parku, ale len o stanovisku k zámeru 

vybudovať veterný park 
- poukázal na vzdialenosť veterného parku od navrhovaného obchvatu mesta s tým, že 

najbližšia veža je vo vzdialenosti 860 m a ochranné pásmo je 200 m 
- vyjadril sa k otázke bezpečnosti s uvedením, že za posledných 20 rokov sa nestala žiadna 

nehoda 
- poukázal na použitie najmodernejších technológií 
 
Diskusia: 
Ing. Tibor Mikula 
- položil otázku celkovej realizácie predloženého zámeru v prípade, ak v Šali tento zámer 

nebude odsúhlasený a obec Močenok s týmto zámerom súhlasí    
- ďalej sa spýtal, či nenastane situácia (ako napr. v Španielsku), že veterné turbíny sa po 10-

15-tich rokoch odstavia a nebudú sa využívať  
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Vyčítal 
- uviedol, že v prípade nesúhlasného vyjadrenia mesta Šaľa dôjde k realizácii v katastri 

obce Močenok   
- k otázke nevyužitia turbín uviedol, že sa jednalo o zastaralé technológie nevyhovujúce 

súčasným podmienkam, nové parky sa nedemontujú  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- otvoril otázku vplyvu veterného parku a jeho dopad na poľovníctvo a žijúcu zver  
- uviedol, že veterný park je nielen atrakciou kvôli turizmu, ale dôležitý je celkový 

výsledný efekt, ktorý by takáto realizácia priniesla  
 
Vyčítal 
- vyjadril sa, že existujú štúdie, ktoré uvádzajú, že ovplyvnenie ruchom je predovšetkým 

počas výstavby, po jej ukončení nie je vplyv na zver 
- štúdie dokladujú množstvo zveri pred výstavbou a taktiež po ukončení výstavby a spustení 

do prevádzky  
 
Ing. Marián Kántor  
- opýtal sa, v ktorom štádiu budú navrhované kompenzačné opatrenia a či budú predmetom 

konkrétnej zmluvy, a v akom štádiu je legislatíva SR v tejto oblasti    
 
Vyčítal 
- uviedol, že kompenzácie navrhuje riešiteľ, sú zakotvené v rozhodnutí, ako jedna zo stano-

vených podmienok, a taktiež sú v investičnom pláne, ktorý je odsúhlasený bankou 
- k otázke legislatívy poukázal na programové vyhlásenie vlády, na zákon o energetike 

a prevzatú európsku legislatívu  
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- poukázal na potencionálny dopad na vtáctvo a na zver žijúce v danej lokalite, prejavil 

záujem o štúdie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú   
- ďalej poukázal na platnú legislatívu, ktorá ukladá vykúpiť el. energiu do výšky strát 
- uviedol, že je vysoko pravdepodobné vzhľadom na väzbu na legislatívu EÚ, že táto 

povinnosť sa v pripravovanej energetickej koncepcii SR zrejme zvýši a dotiahnu sa 
náležitosti týkajúce sa garancie výkupnej ceny, aby investície boli návratné     

 
Vyčítal 
- uviedol, že je vykonávaný monitoring ohľadom vtáctva (prelety, hniezdiská)  
- uviedol, že v celej SR sa uvažuje s výstavbou 10-12 parkov, to je najväčší limit, viac sa 

nepripojí 
- SR má určitú sústavu, musí ju regulovať a má určitú štruktúru zdrojov 
 
Ing. László Gyurovszký – faktická poznámka 
- podotkol, že pri zvažovaní takéhoto zámeru je dôležité posúdiť aj skutočnosť, ako to bude 

vnímať človek t.j. obyvateľ Šale resp. konkrétne mestskej časti Veča  
 
Vyčítal 
- uviedol, že ďalšou zo stanovených podmienok je aj napr. dodržanie vzdialenosti veterných 

turbín od najbližšieho okolia 
-  súčasťou celého zámeru je aj vykonávanie základnej informačnej kampane ako i priesku-

mu verejnej mienky 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     zámer navrhovateľa CE ENERGY Šaľa-Močenok s.r.o. „Veterný park Šaľa – Močenok“ 
B. ruší 
     uznesenie MsZ v Šali č. 3/2006 – XIV. zo dňa 29.6.2006 
C. nesúhlasí  
     so zámerom navrhovateľa CE ENERGY Šaľa – Močenok s.r.o., so sídlom Jesenského 

12/652, 927 01   Šaľa: „Veterný park Šaľa – Močenok“ 
 
Prezentácia: 21  
Za:    9 
Proti:    8  
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení.   
Naďalej zostáva v platnosti Uznesenie MsZ v Šali č. 3/2006 – XIV. zo dňa 29.6.2006. 
 
 
6. Informácia o zmene úrokových sadzieb na úvery prijaté mestom – materiál číslo 

A6/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
MUDr. Jozef Grell 
- pýtal sa, či to nie je predčasný krok, či cez Európsku úniu nebudú úroky nižšie, a mesto 

prijme úroky v určitej stanovenej výške 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- odpovedal v tom znení, že dochádza k neustálemu prepočtu, úroky nie sú fixované, 

prepočet bude rovnaký v celej Európe 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
      informáciu o zmene úrokových sadzieb na úvery prijaté mestom, 
B.  berie na vedomie 
      informáciu o zmene úrokových sadzieb na úvery prijaté mestom. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
     Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa – žiadosť o poskytnutie  
    dotácie - materiál číslo C 1/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, či urbariát je alebo nie je platcom DPH 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa p. Karaffu, aký je cieľ so zámerom pôvodnej škôlky, vyzerá to tam ako prales 
 
Bc. Tibor Karafa  
- uviedol, že žiadané finančné prostriedky nie sú na lesnícke činnosti, ale len na odstránenie 

negatív vzniknutých z toho titulu, že sa tam pohybuje veľké množstvo ľudí, zdržiava sa 
tam veľa bezdomovcov, zaburinenosť sa financuje z iných zdrojov 

- ide o základnú údržbu, vyčistenie pozarastaných chodníkov 
 
Ing. Ľubomír Stredanský – poslanecký návrh  
- navrhuje prehodnotiť požadovanú finančnú čiastku a súčasne navrhuje schváliť dotáciu vo 

výške 100 000,- Sk  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Ľubomíra 
Stredanského, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o poskytnutie dotácie pre Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát 

Šaľa, 
B. schvaľuje 
     dotáciu vo výške 100 000,- Sk, na položky č. 1- 6 predloženého projektu, pre Neštátne 

lesy, Pozemkové  spoločenstvo Urbariát Šaľa, IČO: 379 648 61, zapísaný v Obvodnom 
lesnom úrade v Nových Zámkoch. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
2. Ekonomická analýza efektívnosti MIS spol. s  r. o. Šaľa – materiál číslo C 2/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- navrhuje zmeniť lehoty pri vypovedaní zmluvného vzťahu, a to vypovedať zmluvu 

v termíne k 15.7.2007 
- v nadväznosti na tento termín zmeniť aj termín v bode 3., t.j. pôvodný termín 31.12.2007 

zmeniť na 30.9.2007  
 
 



 13

Ing. František Botka 
- taktiež chcel navrhnúť zmenu lehôt, súhlasí s návrhom Ing. Kántora  
 
Ing. László  Gyurovszký – faktická poznámka  
- uviedol, že je treba zvážiť, či po ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou MIS s.r.o. 

bude možné ihneď uzatvoriť nový zmluvný vzťah  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- odpovedal v znení, že ide o podprahovú zakázku, takže bude možná realizácia v navrho-

vaných zmenených termínoch 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána 
Kántora, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
     ekonomickú analýzu efektívnosti MIS Šaľa, s. r.o. 
B. schvaľuje 
     vypovedanie zmluvného vzťahu o poskytovaní služieb so spoločnosťou MIS Šaľa, s. r.o. 
C. odporúča 
     primátorovi mesta predložiť ekonomickú analýzu spoločnosti MIS Šaľa, s. r.o. na naj-

bližšie valné zhromaždenie MIS Šaľa, s. r.o. 
D. ukladá 
     1. vypovedať zmluvný vzťah o poskytovaní služieb so spoločnosťou MIS Šaľa, s.r.o., 

   T: 15. 7. 2007                                       Z: prednosta MsÚ 
2. vybrať na základe výberového konania poskytovateľa internetových služieb pre mesto  
    a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
   T: 30.9. 2007                                        Z:  prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 22  
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Informačné centrum mládeže Šaľa, pilotný projekt „Krok vpred Šaľa “ – žiadosť  

o dotáciu – materiál C 3/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Helena Psotová 
- podporila predmetný projekt s uvedením, že je to veľmi prospešná činnosť vyvíjaná 

v tejto oblasti, podporuje prípadnú ďalšiu spoluprácu   
 
Ing. Erika Velasquézová 
- taktiež podporuje uvedený projekt a aktivitu, má pripomienku len k lokalite vo Veči, nie 

je vhodná vzhľadom na centrum mestskej časti, komisia odporúčala aby v spolupráci 
s MsP bola určená iná vhodnejšia lokalita 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že pripomienka Ing. Velasquézovej bude doriešená v rámci zmluvy 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
    pilotný projekt „Krok vpred Šaľa“- ponuku nízkoprahovej služby OZ Informačné centrum 

mládeže Šaľa,   
B. schvaľuje 
    dotáciu vo výške 15 190,- Sk pre Informačné centrum mládeže Šaľa v zmysle VZN 

č.17/2001, 
C. odporúča  
     spoluprácu Informačného centra mládeže Šaľa s OZ STORM pri UKF v Nitre. 
 
Prezentácia: 22  
Za:  22 
Proti:    0  
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
1.  Menert, spol. s r. o.  Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Okružnej ul. - materiál 

číslo D 1/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť spoločnosti MENERT s.r.o. o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 
2681 o výmere cca 377 m², za účelom vybudovania spevnenej plochy, ktorá by slúžila ako 
parkovisko pre motorové vozidlá. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je za podporovanie aktivít ako i za príjem finančných prostriedkov do rozpočtu 

mesta, ale nie na úkor škôl, jasieľ resp. na úkor domova sociálnych služieb  
- vyslovila obavy, aby sa nezačali rozpredávať majetky škôl, ktoré sú lukratívne 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Okružnej ul., 
B. schvaľuje 
     predaj pozemku, časť parc.č. 2681 o výmere cca 377 m2 (výmeru upresní GP) za účelom 

vybudovania parkoviska pri sídle spoločnosti Menert spol. s r. o. v cene podľa hodnotovej 
mapy mesta 1 400,- Sk/m2, 

C. ukladá 
     zabezpečiť zapracovanie podmienok stanovených listom riaditeľa OSS zo dňa 28. 6. 2007 

do kúpnej zmluvy. 
T: podľa textu                               Z: prednosta MsÚ 
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Prezentácia: 22  
Za:  19 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2.   Menert, spol. s r. o.  Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul. – materiál 

číslo D 2/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť spoločnosti MENERT s.r.o. o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 
2306/2 o výmere 118 m². Pozemok sa nachádza na Mostovej ul. pri objekte kotolne, ktorej 
vlastníkom je spoločnosť MENERT s.r.o. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul., 
B. schvaľuje 
     priamy predaj pozemku, časť parc. č. 2306/2 v k. ú. Šaľa, o výmere 118 m2, v cene podľa 

hodnotovej mapy mesta 2 000,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 232 000,- Sk pre spoločnosť 
Menert, spol. s r.o., Šaľa, Hlboká č.3. 

 
Prezentácia: 22  
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Menert, spol. s r. o.  Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na Kukučínovej ul. – 

materiál číslo D 3/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť spoločnosti MENERT s.r.o. o odkúpenie pozemku, parc.č. 820/2 
o výmere 46 m². Pozemok sa nachádza na Kukučínovej ul. za oplotením kotolne pri objekte 
bývalej reštaurácie „Kazačok“, ktorej vlastníkom je spoločnosť MENERT s.r.o. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Kukučínovej ul., 
B. schvaľuje 
     priamy predaj pozemku, časť parc. č. 820/2 v k. ú. Šaľa, o výmere 46 m2 , v cene podľa  
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     hodnotovej mapy mesta 1 600,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 73 600,- Sk pre spoločnosť 
Menert, spol. s r.o., Šaľa, Hlboká č. 3. 

 
Prezentácia: 22  
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Ing. Erik Mikloš, Šaľa – žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov na ul. M. R.  

Štefánika – materiál číslo D 4/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť Ing. Erika Mikloša o odkúpenie nebytových priestorov nachádza-
júcich sa v bytovom dome ns ul. M.R.Štefánika č.65. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru na ul. M. R. Štefánika, 
B. ruší 
     uznesenie mestského zastupiteľstva č. 4/2007 – XI./1, 
C. schvaľuje   
     predaj nebytových priestorov v cene podľa znaleckého posudku 1 350 000,- Sk pre Ing.  

Erika Mikloša a manž., bytom M. R. Štefánika č. 65/2, Šaľa. 
 
Prezentácia: 23  
Za:  19 
Proti:    0    
Zdržal sa:   4  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Július Miškovič, Šaľa–Veča – žiadosť o vysporiadanie pozemku na Nitrianskej ul. - 

materiál číslo D 5/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ obdržal žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku, parc.č. 3488/4 o vý-
mere 603 m². Pozemok sa nachádza na Nitrianskej ul. v Šali, je oplotený a využíva sa ako 
záhradka. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. László Gyurovszký  
- len vo všeobecnosti poukázal na situáciu, že je potrebné v dôvodovej správe zdôrazňovať, 

prečo sa nepostupuje v súlade s hodnotovou mapou, a vždy uvádzať zdôvodnenie odlišné-
ho postupu, čo v tomto prípade dodržané bolo   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul., 
B. schvaľuje 
     predaj pozemku, časť parc. č. 3488/ 4 v k. ú. Šaľa, o výmere cca 538 m2 (výmeru upresní 

GP), v celkovej cene 60 000,- Sk  pre Júliusa Miškoviča, bytom Šaľa, Nitrianska 1549. 
 
Prezentácia: 22  
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Gregor Ivančič, Šaľa – Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. – 

materiál číslo D 6/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť o odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza vo Veči na Nitrianskej 
ul. oproti kostolu sv. Rodiny, a to v celkovej výmere 63m². 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh 
- 1/ navrhuje, aby boli pozemky predané za cenu vo výške 1 500,- Sk/m² 
- 2/ navrhuje odpredať pozemok tak, aby bol v priamej línii s pozemkom parc.č. 3445/2 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- pozemky predať za cenu vo výške 1 500,- Sk/m² 
Prezentácia: 15  
Za:    9 
Proti:    3  
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- predať pozemok tak, aby bol v priamej línii s pozemkom parc.č. 3445/2 
Prezentácia: 18  
Za:    5 
Proti:    5  
Zdržal sa:   8 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním 1. poslaneckého návrhu Ing. Tibora 
Mikulu, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. 
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B. schvaľuje 
     priamy predaj pozemku, novovzniknutých parciel na základe GP č. 75/2006 vyhotoveným 

súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, parc. č. 3362/4 o výmere 8 m2,  parc. č. 3362/5 
o výmere 16 m2, parcela č. 3362/6 o výmere 2 m2 a novovzniknutú parcelu na základe GP 
č. 83/2007 vyhotoveného súkromným geodetom Andrejom Felixom parcela č. 3362/7 
o výmere 37 m2, spolu o výmere 63 m2 v cene 1 500,- Sk/m2, t.j. celkom 94 500,- Sk pre 
Gregora Ivančiča, bytom Nitrianska 26, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18  
Za:  14 
Proti:    3   
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
7. Vladimír Rácz, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Novomeského ul. – materiál 

číslo D 7/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť p. Vladimíra Rácza za účelom odkúpenia pozemku pod prenos-
nou garážou, ktorá sa nachádza na ul. Novomeského v Šali, na parc.č. 1611/1 o výmere cca 
20m². 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku, 
B. schvaľuje 
     priamy odpredaj pozemku na Novomeského ul., časť parc.č.1611/1 o výmere cca 20 m2, na 

ktorom je umiestnená prenosná garáž. 
 
Prezentácia: 19  
Za:    0 
Proti:  17 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení.  
 
 
8. Július Szabo a manž., Tešedíkovo – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P. Pázmaňa 

– materiál číslo D 8/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť o odkúpenie pozemku, časť parc.č. 39/1 o výmere cca 50 m² na  
ul. P. Pázmáňa, pri predajni J&M Lahôdky v tesnej blízkosti autobusovej zastávky. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
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- navrhuje, aby bol predložený návrh na uznesenie v znení: 
      A/ prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemku na  P. Pázmáňa, 
      B/ neschvaľuje predaj pozemku, časť parc. č. 39/1 o výmere cca 50 m2, a navrhuje ho aj 

naďalej prenajímať ako verejné priestranstvo v cene podľa VZN č. 8/2004  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava 
Polónyiho, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na  P. Pázmáňa, 
B. neschvaľuje 
     predaj pozemku, časť parc. č. 39/1 o výmere cca 50 m2. 
     Pozemok pri predajni J&M Lahôdky aj naďalej prenajímať ako verejné priestranstvo 

v cene podľa VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 21  
Za:  18 
Proti:    0  
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
9. Ladislav Nagy a manž. Eva a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul. 

– materiál číslo D 9/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali obdržal žiadosť Ladislava Nagya s manž. a spol. o odkúpenie novovytvorených 
parciel č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 v celkovej výmere 54 m² (jedna parcela = 18 m²). 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Helena Psotová 
- vyjadrila svoj nesúhlas s predajom pozemku, na ktorom sú postavené prefabrikované 

garáže  
 
MUDr. Igor Bečár 
- vyjadril súhlas so stanoviskom mestského architekta, t.j. uvedená lokalita je po prekládke 

IS vhodná na zástavbu s adekvátnejším funkčným využitím 
- nesúhlasí s predajom pozemku, na ktorom sú postavené prenosné garáže  
 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh 
- navrhuje, aby boli pozemky predané za cenu vo výške 1 400,- Sk/m² 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- pozemky predať za cenu vo výške 1 400,- Sk/m² 
Prezentácia: 17 
Za:  10 
Proti:    3 
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Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora 
Mikulu, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul. 
B. schvaľuje 
     zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 2667/13, 2667/14, 2667/15 v k. ú. Šaľa, spolu 

o výmere 54 m2, v cene podľa hodnotovej mapy v danej lokalite 1 400,- Sk/m2, t.j. v cel-
kovej cene 75 600,- Sk nasledovne: 
- parc. č. 2667/13 o výmere cca 18 m2, v sume cca 25 200,- Sk, pre Ladislava Nagya a  

manž. Evu,  
- parc. č 2667/14 o výmere 18 m2, v sume 25 200,- Sk, pre Štefana Straňáka a manž. 

Silviu,  
- parc. č. 2667/15 o výmere 18 m2, v sume 25 200,- Sk, pre Pavla Behuna a manž. Alenu. 

 
Prezentácia: 22   
Za:    0 
Proti:  21 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
10. Návrh na dopredaj bytov V. a VI. etapa – materiál číslo D 10/5/07 
Predložila p. Rozália Botková, zastupujúca za Ing. Štefana Tótha - konateľa spoločnosti  
Bytkomfort s.r.o. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predmetom materiálu D 10/5/07 bol pôvodne návrh na dopredaj 3 bytov.  
Predkladajúca p. Botková uviedla, že byt uvedený pod poradovým číslom 3 nebude predme-
tom rokovania 5. zasadnutia MsZ a predložila návrh na dopredaj bytov uvedených pod pora-
dovým číslom 1. a 2. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh na dopredaj bytov V. a VI. etapa 
B. schvaľuje 
     1. dopredaj bytu na Slnečnej ul., dom so súpisným číslom 1941/7 pre Štefana Mokoša 

a Máriu Mokošovú, byt č. 52, 1. poschodie, parc. č. 3080/36, 37, 38, 39 v podiele  
177/10 000, v cene 26 627,- Sk, v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona 
č. 151/1995 Z. z. 
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     2. dopredaj bytu na Jazernej ul., dom so súpisným číslom 584/26 pre Mikuláša Kovácsa, 
byt č. 6, 2. poschodie, parc. č. 985/3 v podiele 151/10 000, v cene 14 941,- Sk, v súlade 
so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znení zákona č. 151/1995 Z. z. 

 
Prezentácia: 19  
Za:  19 
Proti:    0    
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 

 
 

E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta – ústna informácia 
 
Úvodom tohoto bodu programu primátor mesta oboznámil prítomných, že boli úspešne ukon-
čené všetky výberové konania na pozície vedúcich odborov MsÚ v Šali. 
Dňa 2.7.2007 nastúpil do funkcie vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry PhDr. 
Rudolf Kuklovský, a taktiež dňa 2.7.2007 nastúpila do funkcie vedúcej odboru organizačného 
a právneho Ing.Bc. Ľuba Boháčová.   
 
1. Návrh na menovanie náčelníka Mestskej polície v Šali – ústna informácia 
 
Primátor mesta navrhol, aby sa menovanie náčelníka Mestskej polície v Šali uskutočni-
lo verejným hlasovaním. 
Hlasovanie o verejnom hlasovaní pri menovaní náčelníka MsP v Šali: 
Prezentácia: 17 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Menovanie náčelníka Mestskej polície v Šali sa uskutoční verejným hlasovaním. 
 
Primátor mesta uviedol, že bolo ukončené výberové konanie, komisia odporučila do funkcie 
náčelníka MsP v Šali menovať kpt. Bc. Petra Krokaveca. 
 
Diskusia: 
MUDr. Igor Bečár 

- spýtal sa kpt. Bc. Krokaveca, v čom vidí problém závažných medziľudských a inter-
personálnych vzťahov 

 
kpt. Bc. Peter Krokavec 

- uviedol, že u MsP by mala byť prvoradá disciplína, je potrebné direktívne rozhodovanie 
- problém vo vzťahoch vidí v tom, že vzniknuté situácie sa neriešili ihneď ale obkľukami  
- nápravu vzťahov vidí v priamom riešení problémov a nie konšpiratívne za chrbtom 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 

- uviedol, že situácia u MsP je vážna, uskutočnilo sa stretnutie so všetkými členmi MsP, 
príčiny zlého stavu rozčlenil do troch bodov: 

      1/ členovia MsP sa cítia finančne nedocenení, je nedostatočné materiálno-technické 
zabezpečenie 
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      2/ pociťujú dlhodobý nezáujem zo strany mesta 
      3/ osobné napätie   
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Šali, 
B. vymenúva 
     v súlade s § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, s účinnosťou  od 1. augusta  2007, do pracovnej pozície náčelníka Mestskej polície 
v  Šali, kpt. Bc. Petra Krokaveca,   

C. poveruje 
     aktom vymenovania primátora mesta. 
 
Prezentácia: 18   
Za:  18 
Proti:    0    
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
     Nie sú predmetom rokovania. 
 
   
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
V súlade s § 19 bod. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali účinného od 
30. marca 2007, sa do bodu programu Vystúpenia verejnosti nahlásili traja občania mesta. 
 
Diskusia: 
Solto Juraj, Šaľa 
- v téme svojho vystúpenia p. Solto položil viacero otázok resp. poukázal na problematické 

situácie v meste Šaľa 
- na p. primátora sa obrátil s otázkou možnej realizácie cyklistických ciest smerom na 

Duslo, Diakovce, resp. Trnovec n/V 
- poukázal na neprehľadnosť cesty na ul. Vlčanskej, kde vodičom bránia vo výhľade konáre 

stromov resp. väčšie autá odstavené na parkovisku, taktiež poukázal na cesty a chodníky, 
ktoré sú v zlom stave  

- uviedol, že nie sú označené niektoré ulice napr. Vlčanská, Staničná, Krížna 
- poukázal na zlú dopravnú situáciu v smere z ul. Vlčanskej na ulicu Dolnú, nakoľko tu 

vzniklo veľa dopravných kolízií, navrhuje zmenu dopravného značenia  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v súvislosti s vytvorením cyklistických ciest sa konalo stretnutie so starostami 

okolitých obcí, bol dohodnutý spoločný postup pri predkladaní projektov a zrealizovaní 
cyklistických trás, čaká sa na výzvy zo štrukturálnych fondov Európskej únie 

- k otázke označovania ulíc uviedol, že daná problematika je v štádiu riešenia, bude 
vybraný dodávateľ, ktorý zabezpečí nielen značenie ulíc ale i smerové tabule, ako i pre-
vádzku a údržbu tohoto značenia, za účelom zlepšenia orientácie v meste 
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- k situácii križovatky na ul. Vlčanskej a Dolnej uviedol, že v spolupráci s Nitrianskym 
samosprávnym krajom sa má uskutočniť vybudovanie kruhového objazdu a to z rozpočtu 
NSK, ktorý t.č. robí rozpočet na realizáciu  

 
Ing. Ladislav Gáll 
- k otázke starostlivosti o zeleň uviedol, že mesto systematicky postupuje v kosbe ako 

i v údržbe neprehľadných križovatiek a výjazdov  
 
 
Ricker Jozef, Šaľa 
- do diskusie sa prihlásil ako dlhoročný člen záhradkovej osady pri kúpalisku, nakoľko 

aktuálnym problémom členov tejto osady je rozpadávajúci sa plot okolo záhradkovej 
osady 

- uviedol, že od roku 1964 si členovia osady vykonávali svojpomocne všetky práce, ale 
vzhľadom k tomu, že t.č. majú uzatvorenú zmluvu s mestom, ktorú je možné v súlade s jej 
ustanoveniami vypovedať, členovia osady nechcú investovať do oplotenia   

- prejavili záujem o odkúpenie jednotlivých záhradiek, aby to mohli zveľadiť, skrášliť 
a investovať do vlastného majetku 

- na záver sa vyjadril k problematike venčenia psov na trávnikoch (sú tam neustále výkaly 
a taktiež konáre, ktoré majitelia hádžu svojim psom) 

 
Martin Alföldi 
- odporučil nájomcom, aby si podali žiadosť o odkúpenie pozemkov 
- s problematikou venčenia psov odporučil obrátiť sa na Mestskú políciu v Šali, ktorá môže 

v súlade s VZN majiteľom psov uložiť pokutu 
 
 
Horváth Robert, Šaľa 
- do diskusie sa prihlásil v súvislosti s pripravovanou realizáciou veterného parku, a opýtal 

sa, ako sa v tomto bode pokračuje ďalej resp. ako sa rozhodne  
- poukázal na negatívny vplyv na životné prostredie, a to ako na ľudí tak aj na zvieratá 
- vyslovil názor, že pripravovaná akcia sa nehodí do lokality, v ktorej je navrhovaná 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že MsZ na svojom 5. zasadnutí už rokovalo o tomto bode programu, a súhlasilo 

s realizáciou uvedeného projektu 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV 

v Šali – materiál číslo H 1/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
- navrhuje, aby sa termín odovzdávania a otvárania obálok posunul na deň 17.9.2007 

do 15.00 hod.  
- po poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella taktiež navrhol termín na deň 1.10.2007 
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MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- chcel dať podobný návrh ako Ing. Polónyi, tak aby celá súťaž končila až koncom 

septembra 
- navrhuje, aby súťaž bola vyhodnotená dňa 1.10.2007  
 
Ing. Tibor Mikula  
- položil otázku, či pri posudzovaní váhovosti sa bude postupovať podľa stanoviska 

hospodársko-finančnej komisie alebo stanoviska MsR 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella a Ing. Miroslava Polónyiho 
v znení: 
- časť týkajúca sa termínu odovzdania obálok sa mení na deň 1.10.2007 o 14.00 hod. 

a termín otvárania obálok sa mení na deň 1.10.2007 o 15.00 hod. s tým, že oznámenie 
výsledkov bude primerane predĺžené  

Prezentácia: 18   
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella a Ing. Miroslava Polónyiho bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu MUDr. Jozefa 
Grella a Ing. Miroslava Polónyiho, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh podmienok VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali, 
B. schvaľuje 
     1. vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali, 
     2. podmienky VOS podľa doplneného  návrhu, 
     3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,  
C. ukladá 
     1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v lokalite pri ČOV v Šali  
         v zmysle schválených  podmienok,  
         T:  do 10.7.2007                                                                          Z: prednosta MsÚ             
     2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS. 
         T: 8. riadne zasadnutie MsZ                                                         Z: predseda komisie             
 
Prezentácia: 18   
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Návrh podmienok na vyhlásenie VOS na odpredaj pozemkov za účelom výstavby 

polyfunkčného objektu za kaštieľom na P. Pázmaňa – materiál číslo H 2/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh 
- vylúčiť zo stanovených kritérií pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky kritérium 

„vytvorenie nových pracovných príležitostí“ 
- nahradiť vylúčené kritérium iným kritériom a to „hodnotenie architektonicko-

urbanistickej štúdie“ 
- navrhuje vypustiť z podmienok VOS predloženie návrhu kúpnej zmluvy, a požaduje 

predložiť návrh kúpnej zmluvy vypracovanej mestom so zapracovaním penalizačných 
podmienok za nedodržanie termínov 

 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh  
- navrhuje, aby sa termín odovzdávania a otvárania obálok posunul na deň 2.10.2007  
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- vylúčiť zo stanovených kritérií pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky kritérium 

„vytvorenie nových pracovných príležitostí“ 
Prezentácia: 14    
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- zaradiť do kritérií pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky kritérium „hodnotenie 

architektonicko-urbanistickej štúdie“ v počte 10% 
Prezentácia: 17    
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- vypustiť z podmienok VOS predloženie návrhu kúpnej zmluvy  
Prezentácia: 16    
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho v znení: 
- zmeniť termín odovzdania obálok na deň 2.10.2007 o 14.00 hod. a termín otvárania 

obálok sa mení na deň 2.10.2007 o 15.00 hod.  
Prezentácia: 18    
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho bol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za 

účelom výstavby polyfunkčného objektu na  P. Pázmaňa, za kaštieľom v Šali, 
B. schvaľuje 
     1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov za účelom výstavby   

polyfunkčného objektu na. P. Pázmaňa, za kaštieľom v Šali , 
     2. podmienky VOS podľa  predloženého doplneného  návrhu, 
     3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,  
C. ukladá 
     1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov za účelom výstavby poly-

funkčného objektu na P. Pázmaňa, za kaštieľom v Šali v zmysle schválených 
podmienok,  

          T:  do 10.7.2007                                                                           Z: prednosta MsÚ             
     2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS 
         T:  8. riadne zasadnutie MsZ                                                     Z: predseda komisie             
 
Prezentácia: 18   
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Návrh súťažných podkladov na VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za 

účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici – 
materiál číslo H 3/5/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh  
- vylúčiť zo stanovených kritérií pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky kritérium 

„vytvorenie nových pracovných príležitostí“ a nahradiť vylúčené kritérium iným kritériom 
a to „hodnotenie architektonicko-urbanistickej štúdie“ 

- navrhuje vypustiť z podmienok VOS predloženie návrhu kúpnej zmluvy, a požaduje 
predložiť návrh kúpnej zmluvy vypracovanej mestom so zapracovaním penalizačných 
podmienok za nedodržanie termínov 

 
MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- navrhuje, aby sa termín odovzdávania a otvárania obálok posunul na deň 3.10.2007  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- zameniť kritérium „vytvorenie nových pracovných príležitostí“ za iné kritérium a to 

„hodnotenie architektonicko-urbanistickej štúdie“ 
Prezentácia: 18    
Za:  15 
Proti:    0  
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Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- vypustiť z podmienok VOS predloženie návrhu kúpnej zmluvy  
Prezentácia: 18    
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- zmeniť termín odovzdania obálok na deň 3.10.2007 o 14.00 hod. a termín otvárania 

obálok sa mení na deň 3.10.2007 o 15.00 hod.  
Prezentácia: 18     
Za:  10 
Proti:    4 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh súťažných podkladov na VOS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za úče-

lom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici, 
B. schvaľuje 
     1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za      

účelom výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici, 
     2. podmienky VOS podľa doplneného návrhu, 
     3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,  
C. ukladá 
     1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom    

výstavby polyfunkčného objektu a bytovej zástavby na Kráľovskej ulici, 
         T:  do 10.7.2007                                                                                   Z: prednosta MsÚ   
     2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS. 
         T:  8. riadne zasadnutie MsZ                                                                Z: predseda komisie             
 
Prezentácia: 18   
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym 

odpadom – materiál číslo H 4/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 



 28

Diskusia: 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh 
- poukázal na nevyhnutnosť zlepšenia situácie v tejto oblasti a navrhol prijať uznesenie 

MsZ v znení: 
      - schvaľuje ponechať v platnosti zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko a.s. Bratislava, 

a s firmou IMK – Ing. Ivan Kováč 
      - ukladá vyrokovať výhodnejšie podmienky pre mesto Šaľa 
 
MUDr. Jozef Grell 
- položil otázku, či zmluvy končia podľa zákona a preto sa ide vyhlasovať verejná súťaž 

alebo či bola daná výpoveď zmluvy k 31.10.2007 
- zároveň sa opýtal, či je právoplantne ukončený proces s firmou Brantner s.r.o. 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- odpovedal, že čo sa týka zberu a vývozu komunálneho odpadu bola zmluva uzatvorená 

v roku 1993, dodatkami bola predĺžená do roku 1997, a nakoniec bola zmluva predĺžená 
do 31.12.2007 s opciou na 10 rokov, zmluva končí 31.12.2007 

- je možnosť novácie zmluvy, kým nebude vybraný úspešný uchádzač na základe výs-
ledkov výberového konania 

- pri uložení odpadu bola zmluva uzatvorená do roku 2017, táto zmluva bola zo strany 
bývalého vedenia vypovedaná 

 
Ing. László  Gyurovszký 
- položil otázku, či sa bude hlasovať o zmluvách alebo o návrhu podmienok na vyhlásenie 

verejného obstarávania 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- odpovedal, že sa bude hlasovať o návrhu podmienok na vyhlásenie verejného obstaráva-

nia 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že vyhlásenie súťaže je najlepší spôsob na výber najvhodnejšieho dodávateľa 

akýchkoľvek služieb 
 
Martin Alföldi 
- odpovedal na otázku s súvislosti so spoločnosťou Brantner s.r.o.,  
- uviedol, e zmluva uzatvorená s touto spoločnosťou je neplatná, čaká sa na vyznačenie 

právoplatnosti, a súčasne uviedol, že spoločnosť Brantner s.r.o. doručila list, v ktorom 
odstupuje od predmetnej zmluvy 

 
Ing. Miroslav Polónyi   
- uviedol, že v tomto bode programu nie je zrejmé, prečo nie sú uvedené napr. termíny 

vyhlásenia, ukončenie výberového konania  
- súčasne podal procedurálny návrh na vyhlásenie 5 minútovej prestávky 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho v znení: 
- vyhlásenie 5 minútovej prestávky  
Prezentácia: 14     
Za:  14 
Proti:    0 
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Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Miroslava Polónyiho bol prijatý. 
 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh   
- navrhuje, aby MsZ rozhodovalo o návrhu na uznesenie v nasledovnom znení: 
      A. prerokovalo návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunál-

nym odpadom 
      B. schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na služby v rozsahu: zber a vývoz komu-

nálneho odpadu, uloženie odpadu, separovaný zber a spracovanie  biologického 
odpadu. 

 
Ing. Sýkora (za spoločnosť SITA Slovensko a.s. Bratislava) 
- uviedol, že pred 10-timi rokmi bol uznesením MsZ schválený spôsob nakladania s komu-

nálnym odpadom 
- rokovania medzi spoločnosťou SITA a novým vedením mesta prebiehajú od januára 2007, 

spoločnosť SITA má záujem byť dobrým partnerom  
- spoločnosť SITA mala predstaviť budúci vývoj v tejto oblasti a ponúknuť štandardné resp. 

nadštandardné riešenia, bol spracovaný a odovzdaný materiál s východiskami pre dobrú 
a optimálnu spoluprácu medzi zmluvnými stranami 

- pre spol. SITA je podstatné, aby vedela čo bude ďalej, pretože sú zákonné 3-mesačné 
lehoty, pokiaľ zostávajú výpovede v platnosti, spol. SITA musí dať všetkým svojim 
zamestnancom výpovede 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na nakladanie s komunálnym 

odpadom 
B. schvaľuje ponechať v platnosti zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko a.s. Bratislava, 
C. vyrokovať výhodnejšie podmienky pre mesto Šaľa 
Z: prednosta MsÚ                                                                      T: 6. riadne zasadnutie MsZ 
Prezentácia: 16      
Za:    5 
Proti:    8  
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša  nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava 
Polónyiho, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
     návrh podmienok na vyhlásenie verejného obstarávania na nakladanie s komunálnym 

odpadom 
B. schvaľuje  
     vyhlásenie verejného obstarávania na služby v rozsahu: zber a vývoz komunálneho 

odpadu, uloženie odpadu, separovaný zber, zber a spracovanie biologického odpadu. 
 
Prezentácia: 17      
Za:    9 
Proti:    1   
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Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na údržbu verejnej zelene – 

materiál číslo H 5/5/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Tibor Dubis 
- navrhuje zvoliť paušál na určitý počet kosení, so stanovením optimálneho počtu kosieb 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhuje zmenu uznesenia v časti B., a to nasledovne:   

B. schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na údržbu verejnej zelene 
 
Martin Alföldi 
- vyzval p. Dubisa, či má taký poslanecký návrh, o ktorom je možné hlasovať 
- záverom diskusie vyhlásil, že p. Tibor Dubis nepredložil taký poslanecký návrh, o ktorom 

môže MsZ v súlade s rokovacím poriadkom hlasovať 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia, so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa 
Mečiara, v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh podmienok na vyhlásenie verejného obstarávania na údržbu verejnej zelene, 
B. schvaľuje 
      vyhlásenie verejného obstarávania na údržbu verejnej zelene. 
 
Prezentácia: 17      
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Návrh na založenie Regionálneho združenia ZMOS regiónov bývalého okresu 

Galanta (Galanta, Šaľa, Sereď, Sládkovičovo a priľahlé obce) – ústna informácia 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že iniciatíva založenia uvedeného združenia vychádza zo stretnutí 
starostov a primátorov bývalého okresu Galanta. Vzhľadom k tomu, že v tomto regióne nie je 
založené regionálne združenie, je ťažšie presadzovanie záujmov tohoto regiónu v rámci 
Združenia miest a obcí Slovenska. Zástupcovia príslušných obcí a miest sa dohodli na 
založení tohto združenia. Aby mohlo byť aj mesto Šaľa ich členom, je potrebné prijať 
uznesenie MsZ.  
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Diskusia 
MUDr. Jozef Grell   
- opýtal sa, aká je záruka, že za toto združenie bude niekto zvolený do vyšších orgánov 

ZMOS-u, a taktiež sa spýtal na výšku členských príspevkov  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že výška členského príspevku je 1,- Sk na obyvateľa, t.j. za mesto Šaľa cca 

24 800,- Sk 
- ďalej uviedol, že stanovy ZMOS-u hovoria o pomernom zastúpení v orgánoch ZMOS-u 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- nevidí prínos byť členom združenia ZMOS-u, nie je to motívom založenia regionálneho 

združenia obcí a miest bývalého okresu Galanta 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh na založenie Regionálneho združenia ZMOS regiónov bývalého  okresu Galanta,       
B. súhlasí 
     so vstupom mesta Šaľa do Regionálneho združenia ZMOS regiónov bývalého okresu 

Galanta.       
 
Prezentácia: 15      
Za:    8 
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
7.   Návrh novelizácie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva – materiál 

číslo  H 7/5/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Ing. Jozef Mečiar opravil predložený materiál v tom znení, že jediná komisia, ktorú navrhuje 
rozdeliť je komisia školstva a kultúry, a to na dve samostatné komisie: 
- komisiu školstva 
- komisiu kultúry (zahŕňa oblasť kultúry a zbor pre občianske záležitosti). 
Ďalej uviedol, že navrhuje zmeniť § 7 rokovacieho poriadku komisií. Celkový počet členov 
v komisiách navrhuje znížiť z počtu 11 na počet 9 členov.  
Zároveň uviedol, že je potrebné doriešiť prerozdelenie členov do novovzniknutých komisií 
a súčasne prijať nových členov resp. vylúčiť tých členov komisií, ktorí sa nezúčastňujú 
zasadnutí komisií. 
 
Diskusia 
Ing. Miroslav Polónyi  
- uviedol, že nevidí dôvod, prečo pristupovať k rozdeľovaniu komisií, predmetný návrh 

nepodporí 
 
 



 32

RSDr. Peter Gomboš  
- do diskusie sa zapojil ako člen komisie sociálnej a pre mládež, šport a neziskové organi-

zácie  
- uviedol, že v tejto komisii nikto neprejavil záujem o jej rozdelenie a to i napriek rozsiahlej 

problematike, poukázal na takmer 100%-nú účasť na zasadnutiach komise 
 
- prejavil záujem o prerokovanie zmeny členstva v komisii (pri znížení počtu členov z 11 na 

9 členov) 
 
Ing. František Botka  
- podporil návrh rozdelenia komisie školstva a kultúry na dve komisie, a to vzhľadom na 

rozsiahlu problematiku a s tým spojenú dĺžku trvania zasadnutia komisie (3 až 4 hodiny) 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh novelizácie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva, 
B. schvaľuje 
     novelizáciu rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva, 
C. poveruje 
     1. zástupcu primátora prerozdelením členov komisií do komisií nových, podľa záujmu 

členov, 
     2. zástupcu primátora prípravou voľby nových členov komisií na uvoľnené resp. novo-

vzniknuté miesta.     
          T.: 6. riadne zasadnutie MsZ 
 
Prezentácia: 16      
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
8. Návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším poslancom mestského 

zastupiteľstva 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Primátor mesta Šaľa Martin Alföldi v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dáva návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia na celé 
volebné obdobie poslancom MsZ Ing. Miroslavom Polónyim, a to na základe vlastnej žiadosti 
poslanca. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh na poverenie vykonávania aktu sobášenia ďalším poslancom mestského zastupi-

teľstva, 
B. poveruje   
     vykonávaním aktu sobášenia pre celé volebné obdobie poslanca mestského zastupiteľstva 

Ing. Miroslava Polónyiho. 
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Prezentácia: 15      
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomnú interpeláciu podal poslanec: 
 
Ing. Michal Lužica  
- interpeloval prednostu MsÚ a požiadal preveriť možnosť osadenia spomaľovačov na ul. 

Váhovej (finančné predpoklady, časový harmonogram atď.) 
- požiadal o písomné vyjadrenie 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na písomné interpelácie bude odpovedané písomne v stanovenom termíne 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Tibor Dubis 
- interpeloval primátora mesta a požiadal o spracovanie vyhlásenia ohľadom poskytovania 

zdravotníckych služieb v šalianskej nemocnici 
Martin Alföldi 
- odpovedal, že vyhlásenie sa pripraví na rokovanie 6. riadneho zasadnutia MsZ 
- súčasne uviedol, že nie sú žiadne potvrdené informácie o tom, že nemocnica v Šali by 

mala byť zrušená 
 
 
Ing. František Botka 
- interpeloval prednostu MsÚ a požiadal o informáciu týkajúcu sa personálnych zmien, 

ktoré sa uskutočnili na mestskom úrade od začiatku volebného obdobia až doteraz, 
požiadal o menný zoznam vedúcich pracovníkov 

- požiadal o predloženie rozsahu optických káblov na území mesta, koľko je vo vlastníctve 
mesta, spoločnosti MeT s.r.o., prípadne firmy SALAMON  

- požiadal o písomné vyjadrenie 
 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opätovne žiadal riešiť dopravné značenie s obmedzením rýchlosti na 40 km na 

komunikácii na ul. Družstevnej hneď od križovatky  
Ing. Jozef Mečiar 
- odpovedal, že zámerom vedenia je v termíne do 1.9.2007 zabezpečiť osadenie spomaľo-

vačov, a tým zvýšiť bezpečnosť na komunikáciách, v blízkosti ktorých sa nachádzajú 
školy alebo materské školy 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že na interpelácie budú vyhotovené písomné odpovede v stanovenom termíne. 
 
 
  ČASŤ IV. 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Erika Velasquézová 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Martin Alföldi            Ing. Ladislav Gáll 
                              primátor mesta               prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Šaľa 17. júla 2007  


