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

6. septembra 2007 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 

PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 
 
 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali z dôvodu neprítomnosti Martina 
Alföldiho, primátora mesta otvoril a viedol Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 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. 
Ing. Jozef Mečiar privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 14, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Tibor Mikula, MUDr. Jozef Grell. 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Svetozár 
Hikkel, Mgr. Jozef Belický, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Zástupca primátora navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
- materiál A 5/6/07 Pripravovaná novela zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách 

predkladateľ stiahol z rokovania MsZ 
 
- do bodu E. Personálne záležitosti doplniť ako bod 2. Voľba nového člena mestskej 

rady – materiál číslo E 2/6/07 
     
Hlasovanie o doplnení bodu 2. Voľba nového člena mestskej rady do bodu E. Personálne 
záležitosti – materiál číslo E 2/6/07 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 2. Voľba nového člena mestskej rady - materiál číslo E 2/6/07 bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
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Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
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, volebnej komisie, určenie pracovného 
predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/6/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/6/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania v meste Šaľa“ 
      informatívna správa - materiál číslo A 3/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
4. Informácia o možnosti využitia budovy bývalej ZŠ na ul. Komenského - materiál číslo 

A 4/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (roky 2007-

2013) - materiál číslo B 1/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál 

číslo B 2/6/07 
      predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007 - materiál číslo C 1/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 - materiál číslo C 2/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2007 a úprava rozpočtu na rok 2007 - 

materiál číslo C 3/6/07 
      predkladá Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
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D. Majetkové záležitosti  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

1. Fejzula Šakiri - žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Budovateľskej a Vlčanskej - 
materiál číslo D 1/6/07 

2. Miroslav Sýkora - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého - materiál číslo D 2/6/07 
3. Bujková Anna - žiadosť o odpustenie penále - materiál číslo D 3/6/07 
4. Baranyiová Agáta - žiadosť o odpustenie penále - materiál číslo D 4/6/07 
5. Horváthová Mária - žiadosť o odpustenie penále - materiál číslo D 5/6/07 
6. Tibor Tóth a manž. - žiadosť o odkúpenie záhradky na ul. Nitrianskej - materiál číslo 
      D 6/6/07 
7. MENERT spol. s r.o. - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Krížnej a Kukučínovej - 

materiál číslo D 7/6/07 
8. Členovia Záhradkárskej osady „Pri kúpalisku“ - žiadosť o usporiadanie vlastníctva 
      pozemku parc.č. 2522 – materiál číslo D 8/6/07 

 
E. Personálne záležitosti 
 
1. Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/6/07 
       predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
2. Voľba člena Mestskej rady v Šali – materiál číslo E 2/6/07 
       predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
F. Právne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
   
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
1. Investičný zámer - vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na 

miestnom cintoríne v Šali - materiál číslo H 1/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby - žiadosť o informáciu - materiál číslo  
      H 2/6/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Návrh na vyjadrenie stanoviska k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa 

Nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti – materiál číslo H 3/6/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ   

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
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predseda: Ing. Jozef  Husárik 
členovia : Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Voľba volebnej komisie 
 
Zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej 
komisie nasledovne: 
 
predseda: Ing. Miroslav Polónyi 
členovia: Ing. Ivan Kováč, RSDr. Peter Gomboš  
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o    volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
predseda volebnej komisie 
prednosta MsÚ 
 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov 
zápisnice nasledovne: Milena Verešová, Gabriela Talajková  
 
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. 
 
Zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar požiadal Ing. Eriku Velázquezovú a MUDr. 
Svetozára Hikkela, overovateľov zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 4. júla 2007, aby vo veci 
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správnosti a úplnosti vyjadril stanovisko.  
 
Overovatelia   o s v e d č i l  i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 6. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena 
Hlavatá. 
 

 
ČASŤ II. 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
A.  INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/6/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie   
     informáciu o plnení uznesení MsZ,  
C. ukladá 
     úlohu č. XVIII.C2 z  uznesenia MsZ č. 1/2007  
     Predložiť návrh na optimalizáciu škôl a školských zariadení a racionalizáciu ich prevádzky 

na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
     T: október  2007 
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
     úloha č. XVIII.C3 úlohu č. XVIII.C2 z  uznesenia MsZ č. 1/2007  
     Predložiť návrh Koncepcie rozvoja školstva, súčasťou ktorej bude optimalizácia siete škôl     

a školských zariadení a racionalizácia ich prevádzky. 
     T: október  2007 
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
     úloha č. X.2.C z uznesenia MsZ č. 2/2007 
     Vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie statickej dopravy 

v meste. 
     T: 7. riadne zasadnutie MsZ 
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
     úloha č. VI.C  z uznesenia MsZ č. 4/2007 
     Vypracovať samostatný grantový systém podpory športu pre projekty menšieho rozsahu 

v meste a spracovať ho vo forme dodatku k VZN č. 17/2001 o kritériách poskytovania 
dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom. 

     T: 7. riadne zasadnutie MsZ 
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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    úloha č. XIV.C1 z uznesenia MsZ č. 4/2007 
     Predložiť na schválenie MsZ dokumenty potrebné na založenie komunitnej nadácie. 
     T: 7. riadne zasadnutie MsZ 
     Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/6/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka. 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
1. Správu z kontroly dodržiavania všeobecne platných predpisov v ZŠ a MŠ v Šali, 
2. Správu z kontroly predaja majetku vrátane jeho ocenenia, vyraďovanie majetku a jeho 
      likvidácia, 
B. berie na vedomie 
      výsledky z vykonaných kontrol. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania v meste Šaľa“ - 
      informatívna správa - materiál číslo A 3/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Dňa 29. marca 2007 boli na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali schválené 
„Zásady informovania v meste Šaľa“, a to uznesením č. 2/2007-VII.  
Prijatým uznesením MsZ bola súčasne uložená úloha predložiť na 6. riadne zasadnutie MsZ 
analýzu efektívnosti informovania na základe zásad informovania v meste Šaľa. 
Cieľom vydania tohto interného predpisu bolo zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi 
mesta a mestskou samosprávou, určiť informačné prostriedky a spôsob ich používania, ako 
i určiť rozsah typov informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé komunikačné nástroje.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- navrhol, aby boli v meste osadené ďalšie 3 informačné tabule, 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- zabezpečiť osadenie 3 informačných tabúl v priebehu roka 2008. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána 
Kántora v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

informatívnu správu – Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania 
v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
informatívnu správu – Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania 
v meste Šaľa“. 

C. ukladá 
zabezpečiť osadenie troch informačných tabúľ v meste.  
T: v priebehu roka 2008         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Informácia o možnosti využitia budovy bývalej ZŠ na ul. Komenského - materiál 

číslo A 4/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Na MsÚ v Šali bol 27.2.2007 doručený list od riaditeľky ZŠ Bernolákova ul., Mgr. Jozefíny 
Stredanskej, v ktorom žiada o vyňatie budovy základnej školy na ulici Komenského zo správy 
majetku ZŠ Bernolákova od 1.8.2007. Konštatuje, že táto budova sa stáva pre nich 
nadbytočnou a v poslednom období pre výchovu detí vo veľmi nevhodnom prostredí.  
„V jej tesnej blízkosti sa zriadili so súhlasom mesta dve reštauračné zariadenia, vrakovisko 
áut, erotický salón, ktoré svojím príkladom negatívne ovplyvňujú morálku detí a mládeže 
a estetiku životného prostredia všetkých obyvateľov Veče.“ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Tibor Dubis 
- uviedol, že by bolo vhodné nechať na obyvateľoch mesta, aby na verejných 

zhromaždeniach rozhodli o využití tejto budovy, 
Ing. Miroslav Polónyi 
- navrhol vynechať v návrhu uznesenia časť „v prospech občanov mesta“, nakoľko všetky 

činnosti mesta sú vykonávané v prospech občanov, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- osvojil si návrh Ing. Miroslava Polónyiho, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že sa prikláňa k využitiu budovy pre deti a mládež alebo starých občanov, 
 
Ing. František Botka 
- podporil návrh Tibora Dubisa. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 
      informáciu o možnosti využitia budovy bývalej základnej školy na ulici Komenského, 
B. odníma  

zo správy ZŠ Bernolákova budovu základnej školy súp. č. 2062 na pozemku parc. č. 
3207/1 na ul. Komenského, 

C. ukladá 
vypracovať materiál alternatívneho využitia budovy. 
T: 9. riadne zasadnutie MsZ                                       Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (roky 

2007-2013) - materiál číslo B 1/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Nové programovacie obdobie EÚ od roku 2007 bude poskytovať oveľa bohatšie podporné 
zdroje ako doteraz. Zároveň však vyžaduje, aby záujemcovia dokázali, že ich predstavy sú 
súčasťou miestnych stratégií. V záujme zabezpečenia týchto strategických dokumentov 
Regionálna rozvojová agentúra Šaľa koncom marca 2006 z poverenia mesta Šaľa a za 
podpory fondov EÚ (OP Základná infraštruktúra – schválený projekt na vypracovanie 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia a celkovým rozpočtom 
532 tis. Sk) rozbehla proces strategického plánovania v meste a Šalianskom regióne. 
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Plánovanie vychádzalo z existujúcich stratégií mesta, vyhodnotili sa realizované projekty 
minulých rokov, zohľadnili sa aj možnosti získania podporných zdrojov z EÚ, vypracoval sa 
audit zdrojov mesta. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. František Botka 
- uviedol, že na rokovaní NSK bol prijatý materiál, ktorý úzko súvisí s predloženým 

materiálom a bolo by vhodné doplniť a predložiť viac projektov z rôznych oblastí na 
získanie podporných zdrojov z EÚ, 

 
Tibor Dubis 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že mesto nepredkladá žiadne projekty, ktoré sú 

v pôsobnosti VÚC Nitra požiadal znovu o opravu cesty smerom na Diakovce, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že prostredníctvom SSC bola iniciovaná aj požiadavka na opravu a rekonštrukciu 

tejto cesty. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013), 
B. schvaľuje 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) 
v predloženom znení so zapracovanými pripomienkami komisií mestského zastupiteľstva 
a MeT spol. s r.o. Šaľa. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - 

materiál číslo B 2/6/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Prerokovať a schváliť novelizáciu rokovacieho poriadku je potrebné z dôvodu, že dňa 4. júla 
2007 na 5. zasadnutí MsZ v Šali došlo k nepresnostiam pri schválení novelizácie rokovacieho 
poriadku komisií a to v časti týkajúcej sa zmeny pri určení počtu členov komisií. 
Mestské zastupiteľstvo vychádzalo z predložených údajov, že počet členov komisií je 11, čo 
bol však bol počet nesprávny.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, a to 
v časti § 7 bod 6 – určenie počtu členov komisií, 

B. schvaľuje 
novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali, a to v časti § 7 bod 6 
v nasledovnom znení:  
Každá komisia má maximálne 13 členov, z toho sú najviac 4 poslanci mestského 
zastupiteľstva. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007 - materiál číslo C 1/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách. 
Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za 1. polrok 2007 bol spracovaný z dôvodu pravidelnej 
priebežnej kontroly a informovanosti o stave napĺňania príjmovej časti rozpočtu mesta a 
čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- požiadal, predkladať informáciu o všetkých predkladaných projektoch v členení: 

- výška požadovaného grantu,  
- maximálna možná výška grantu, 
- vyhodnotenie úspešnosti, 

pri každom hodnotení rozpočtu, alebo na každom zasadnutí MsZ z dôvodu, že mesto 
plánuje realizovať väčšinu projektov z európskych fondov, 

- opýtal sa, prečo sa neplní rozpočet v kapitole príjmy z reklamnej činnosti, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je to z dôvodu, že noviny začali vychádzať vo februári a príjem z inzercie sa 

začal uplatňovať až v máji toho roku, 
 
Tibor Dubis 
- myslí si, že cena za inzerciu v mesačníku samosprávy je príliš vysoká a z toho dôvodu sa 

nedarí napĺňať príjem z reklamy. 
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Hlasovanie o poslaneckých návrhoch Mgr. Jozefa Belického v znení: 
1. predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení:  

- výška požadovaného grantu,  
- maximálna možná výška grantu, 
- vyhodnotenie úspešnosti, 

 pri každom hodnotení rozpočtu mesta, 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
2. predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení: 

- výška požadovaného grantu,  
- maximálna možná výška grantu, 
- vyhodnotenie úspešnosti, 

na každom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
Poslanecké návrhy Mgr. Jozefa Belického boli prijaté. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovanými poslaneckými návrhmi Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007, 
B. schvaľuje 
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007. 
C. ukladá 
1. predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení: 

- výška požadovaného grantu,  
- maximálna možná výška grantu, 
- vyhodnotenie úspešnosti, 

T: pri každom hodnotení rozpočtu mesta        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení: 

- výška požadovaného grantu,  
- maximálna možná výška grantu, 
- vyhodnotenie úspešnosti, 

T: na každom rokovaní MsZ          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom  znení. 
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2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 - materiál číslo C 2/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, či sa odmeny poslancov valorizujú, 
 
Ing. Marián Kántor 
- opýtal sa, čo znamená pre poslancov zníženie o spomínaných 500 000,- Sk, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, prečo boli znížené kapitálové výdavky na vybudovanie parkoviska v meste, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- nesúhlasí s výškou vynakladaných finančných prostriedkov na právne služby, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že platy poslancov sú valorizované, na odmeny poslancov bolo vyčlenených viac 

finančných prostriedkov, ako je potrebné a odmeny poslancov sa nemenia,  
- uviedol, že od budovania parkovacích miest v meste sa neodstupuje, ale tieto práce budú 

realizované etapovite, 
- uviedol, že v položke výdavky na právne služby je zahrnutá aj odmena pre právnika, 

ktorého zamestnáva mesto, 
- uviedol, že nakoľko sa neúspešní účastníci súdneho konania odvolali, súdny proces 

pokračuje, a z toho dôvodu je nutné navýšiť finančné prostriedky na právne služby, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či je pravda, že mestu nebola priznaná náhrada trov súdneho konania a JUDr. 

Bizoň vyčíslil svoje náklady na 11 mil. Sk, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to pravda. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
     návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007, 
 
B. schvaľuje 
     návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2007 a úprava rozpočtu na rok 

2007 - materiál číslo C 3/6/07 
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2007 a úpravu rozpočtu OSS na rok  
2007, 

B. schvaľuje 
1. Rozbor hospodárenia OSS za I. polrok 2007. 
2. Úpravu rozpočtu OSS na rok 2007. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
C. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Fejzula Šakiri - žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Budovateľskej  
      a Vlčanskej - materiál číslo D 1/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
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 nároží ulíc Budovateľskej a Vlčanskej, 
 

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 796/2 o výmere 60 m2 a parc. č. 796/3 
o výmere 409 m2, t.j. spolu o celkovej  výmere 469 m2 (presnú výmeru upresní GP), 
v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 200,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene 562 800,- Sk pre 
Fejzulu Šakiri, bytom Nezábudková 6, Šaľa, s tým, že inžinierske siete preloží žiadateľ na 
vlastné náklady. 
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Prezentácia: 19 
Za:    6 
Proti:  10 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Miroslav Sýkora - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého - materiál číslo 

 D 2/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
MsÚ prijal žiadosť o odkúpenie pozemku na ulici Hollého, pozemok parc. č. 3080/25 
o výmere 154 m2 a časť parc. č. 3080/11 o výmere cca 314 m2, t.j. spolu cca 468 m2. 
Žiadateľ je vlastníkom objektu predajne potravín T – Market vybudovanej na parc. č. 
3080/25. Časť parc. č. 3080/11, o ktorú má žiadateľ záujem sa nachádza v tesnej blízkosti 
predajne potravín a zahrňuje aj chodník. Parc. č. 3080/25 a parc. č. 3080/11 je podľa LV č. 1 
v k.ú. Šaľa vo vlastníctve mesta Šaľa. Cez pozemok, časť parc. č. 3080/11 prechádza 
vodovod, vonkajšie vedenie NN a oznamovacie vedenie. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ladislav Košičár 
- tlmočil stanovisko VMČ č. 3, ktorý nesúhlasí s predajom a myslí si, že žiadateľ by mal 

predložiť projekt využitia tohto pozemku. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 3080/25 o výmere 154 m2 a časť parc. č. 
3080/11 o výmere cca 36 m2, t.j. spolu o celkovej  výmere cca 190 m2 ( presnú výmeru 
upresní GP), v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 100,- Sk/m2, t.j. v celkovej cene 
209 000,- Sk pre Miroslava Sýkoru, bytom Partizánska 1029/6, Šaľa. 

 
Prezentácia: 21 
Za:    5 
Proti:    9 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   n e p r i j a l o uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Bujková Anna - žiadosť o odpustenie penále - materiál číslo D 3/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestský úrad eviduje dňom 1.6.2007 pod ev. č. 3652/07 žiadosť Anny Bujkovej (nar. 1935), 
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bytom Jazerná 24, Šaľa, o odpustenie penále vo výške 162.453,- Sk. Z tejto sumy k dnešnému 
dňu uhradila 48.735,- Sk. Zostatok je 113.718,- Sk. Svoj dlh na nájomnom vo výške  
24.366,- Sk vyrovnala dňa 30.5.2007 u MeT Šaľa spol. s r.o. (bývalý MsBP, správca bytov). 
K dnešnému dňu jej zostáva záväzok (t. j. penále za neuhradené nájomné) voči MeT Šaľa, 
spol. s r.o. (bývalý správca nájomných bytov) ešte vo výške 113.718,- Sk.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že o týchto žiadostiach nemá rozhodovať MsZ, ale MeT s.r.o. Šaľa, 
- uviedla, že nesúhlasí s odpustením tak vysokej čiastky ako je uvedené, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že keďže je to pohľadávka MeT s.r.o. Šaľa, ktorú má zahrnutú vo svojom 

účtovníctve mal by o tejto žiadosti rozhodovať, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sa jedná o mestský majetok a z toho dôvodu o tejto žiadosti rozhoduje MsZ, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že tieto žiadosti by nemali byť vybavované kladne, pretože ich počet narastie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odpustenie penále, 
B. schvaľuje 

odpustenie penále vo výške 50 % zo zostatkovej sumy. 
 
Prezentácia: 20 
Za:    2 
Proti:  16 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
4. Baranyiová Agáta - žiadosť o odpustenie penále - materiál číslo D 4/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestský úrad eviduje dňom 19.7.2007 pod ev. č. 4427/07 žiadosť Agáty Baranyiovej, bytom 
Jazerná 26, Šaľa, o odpustenie penále vo výške 13.785,- Sk.  
Svoj dlh na nájomnom vo výške 4.483,- Sk vyrovnala dňa 19.7.2007 u MeT Šaľa spol. s r.o. 
(bývalý MsBP, správca bytov).  
K dnešnému dňu jej tak zostáva záväzok (t. j. penále za neuhradené nájomné) voči MeT Šaľa, 
spol. s r.o. (bývalý správca nájomných bytov) ešte vo výške 13.785,- Sk.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Milena Verešová – poslanecký návrh 
- navrhla odpustenie penále vo výške 100 %, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že tieto žiadosti by mali ísť na rokovanie valného zhromaždenia MeT Šaľa spol. s 

r.o., 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- súhlasil s návrhom Mileny Verešovej. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Verešovej v znení: 
- odpustiť penále vo výške 100 %. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 
 
Poslanecký návrh Mileny Verešovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mileny Verešovej 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
      žiadosť o  odpustenie penále,  
B. schvaľuje 
      odpustenie penále vo výške 100 % zo zostatkovej sumy. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
5. Horváthová Mária - žiadosť o odpustenie penále - materiál číslo D 5/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestský úrad eviduje dňom 25.7.2007 pod ev. č. 4533/07 žiadosť Márie Horváthovej, bytom 
Jazerná 24, Šaľa, o odpustenie penále vo výške 117.376,- Sk. Svoj dlh na nájomnom 
vyrovnala dňa 16.11.2005 u MeT Šaľa spol. s r.o. (bývalý MsBP, správca bytov).  
K dnešnému dňu jej tak zostáva záväzok (t. j. penále za neuhradené nájomné) voči MeT Šaľa, 
spol. s r.o. (bývalý správca nájomných bytov) ešte vo výške 117.376,- Sk.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
      žiadosť o odpustenie penále, 
B. schvaľuje 
      odpustenie penále vo výške 50 % zo zostatkovej sumy. 
 
Prezentácia: 17 
Za:    1 
Proti:  12 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
6. Tibor Tóth a manž. - žiadosť o odkúpenie záhradky na ul. Nitrianskej - materiál 

číslo D 6/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestský úrad zaevidoval žiadosť p. Tibora Tótha a manželky Alžbety, bytom Šaľa, ul. G. L. 
Svobodu 8, o odkúpenie pozemku – záhradky, parc. č.3954/1 o  výmere 299 m2, oproti 
čerpacej stanici Slovnaft-u. 
Pozemok parc. č. 3954/1 bola odčlenená z pôvodnej parc.č.3954, ktorá je vo vlastníctve 
mesta. Nájomca užíva záhradku v zmysle Nájomnej zmluvy č.5/99-maj. s  tým, že nájomný 
vzťah je uzatvorený na dobu neurčitú od 1.10.1998. 
Nájomca uhrádza nájomné v zmysle zmluvných dojednaní a doteraz mestu nevznikol žiadny 
nedoplatok. 
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 

zmluvný odplatný prevod pozemku – záhradky na Ul. Nitrianskej v Šali, oproti čerpacej 
stanici PHM, časť parc. č. 3954 o výmere cca 299 m2 (výmeru upresní GP), v cene podľa 
hodnotovej mapy mesta 1 300,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 388 700,- Sk, pre Tibora Tótha 
a manž. Alžbetu, bytom Šaľa, ul. G. L. Svobodu č.8. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    0 
Proti:  14 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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7. MENERT spol. s r.o. - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Krížnej a Kukučínovej - 
materiál číslo D 7/6/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
MsÚ v Šali zaevidoval dňa 6.8.2007 žiadosť od spoločnosti MENERT spol. s r.o. o odkúpenie 
pozemku na ul. Krížna, novovytvorené parc. č. 803/4 a 803/5 a novovytvorenú parcelu č. 818/2 
v zmysle GP 67 – 2007, zatiaľ neovereného Správou katastra Šaľa, z dôvodu, že susediace parc. 
č. 816, 817, 809, 810, 807 (areál bývalého detského sanatória a kotolne na ul. Kukučínovej) sú 
vo vlastníctve spoločnosti a pozemky od mesta potrebujú k doriešeniu a k zosúladeniu právneho 
a užívateľského vzťahu. Pozemky, z  ktorých boli uvedené parcely odčlenené, t.j. parc. č.803, 
818, 820 sú majetkom mesta a sú vedené v KN reg. C na LV č.1. 
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 Krížnej a Kukučínovej ul. v Šali, 
B.  schvaľuje 
      zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C, k.ú. Šaľa na LV č.1: 
1. pozemku na ul. Krížnej, časť parc. č. 803 o výmere cca 27 m² a 289 m², ako 

novovytvorené parc. č. 803/4, zastavaná plocha o výmere 27 m² a parc. č. 803/5, 
zastavaná plocha o výmere 289 m², v zmysle geometrického plánu č. 67-2007, t.j. spolu 
316 m², v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 600,- Sk/m², t.j. v celkovej sume 
505 600,- Sk, 

2. pozemku časť parc. č. 818 o výmere cca 63 m² a časť parc. č. 820 o výmere cca 55 m², 
ako novovytvorená parcela č. 818/2, zastavaná plocha o výmere 118 m², v zmysle 
geometrického plánu č. 67-2007, v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 600,- Sk/m², t.j. 
v  sume 188 800,- Sk, pre spoločnosť MENERT spol. s r.o., so sídlom Šaľa, Hlboká 3. 

 
Prezentácia: 20  
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení.  
 
 
8. Členovia Záhradkárskej osady „Pri kúpalisku“ - žiadosť o usporiadanie vlastníctva 
      pozemku parc.č. 2522 – materiál číslo D 8/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
MsÚ v Šali zaevidoval dňa 27.7.2007 opätovnú žiadosť členov záhradkárskej osady „Pri 
kúpalisku“ o usporiadanie vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý užívajú ako záhradky od 
1.10.1965. 
V žiadosti uvádzajú, že ZO bola zriadená na pozemku, ktorý nebol poľnohospodársky 
využívaný a  nachádzal sa medzi bývalou slepačou farmou (dnešný Zimný štadión), bývalou 
cestou zo Šale, ktorá bola zrušená výstavbou kúpaliska a cestou popri hrádzi Váhu. Stredom 
pozemku prechádza diaľkový plynovod. Užívatelia žiadajú v súlade so zákonom NR SR 
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č.64/1997 Z.z. o  užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vysporiadaní 
vlastníctva k nim o uzavretie kúpnej zmluvy, „lebo pozemok nie je vhodný ako stavebná 
parcela a je vhodný iba pre záhradkárske účely“. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Do diskusie k predloženému materiálu sa prihlásil Jozef Ricker, člen ZO „Pri kúpalisku“ 
 
- uviedol, že členovia ZO „Pri kúpalisku“ by akceptovali aj cenu 100,- Sk/m² a opýtal sa, 

aká je perspektíva záhradiek do budúcnosti v prípade, že mesto tento pozemok neodpredá, 
z dôvodu že členovia ZO by chceli na vlastné náklady opraviť zničené oplotenie,  

 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- osvojil si návrh Jozefa Rickera a navrhol stanoviť cenu za odpredaj nehnuteľnosti  

100,- Sk/m².  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- stanoviť cenu za odpredaj nehnuteľnosti 100,- Sk/m².  
 
Prezentácia: 19 
Za:    5 
Proti:    7 
Zdržal sa:   7 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť členov ZO „Pri kúpalisku“ o usporiadanie vlastníctva pozemku parc.č.2522, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C, k.ú. Šaľa na LV č.1 pozemku 
v Záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ ako časť parc. č. 2522/1, záhrada a parc. č. 2509 až 
2521, zastavaná plocha, spolu o výmere cca 14 440 m2 pre jednotlivých členov ZO „Pri 
kúpalisku“ uvedených na osobitnej prílohe k tomuto uzneseniu, za cenu 6,- Sk/m2 , t.j. 
spolu cca 86 640,- Sk s tým, že výmera pre jednotlivých členov ZO bude upresnená GP. 

 
Prezentácia: 20 
Za:    0 
Proti:  13 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
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1. Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo  
E 1/6/07 

 
Na základe Rokovacieho poriadku komisií MsZ zaniklo členstvo v komisiách: 
 
Komisia školstva a kultúry 
Kuklovský Rudolf, PhDr. – vzdal sa členstva 
Fardousová Renáta, JUDr. – 4 neúčasti za sebou 
Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie 
Lužica Michal, Ing. – vzdal sa členstva 
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia 
Moravčík Peter, Ing. arch. – 4 neúčasti za sebou 
Sýkora Miroslav – 5 neúčastí za sebou 
Komisia hospodársko – finančná 
Tibor Mikula, Ing. – vzdal sa členstva. 
 
Na základe uznesenia MsZ zo dňa 4. júla 2007 došlo k rozdeleniu komisie školstva a kultúry 
na dve samostatné komisie a je teda potrebné zvoliť ďalších členov komisií, čo je ďalší dôvod 
na voľbu členov komisií. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Miroslav Polónyi, predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s priebehom volieb. 
Voľba členov komisií z radov neposlancov bude prebiehať tajným hlasovaním. Každý 
poslanec obdrží hlasovací lístok s kandidátmi prihlásenými do jednotlivých komisií. 
 
Predseda volebnej komisie požiadal poslancov, aby nominovali poslancov za chýbajúcich 
členov do jednotlivých komisií.  
 
Nominácia poslancov do jednotlivých komisií je nasledovná: 
- komisia školstva – Jozef Varsányi, Mgr. 
- komisia kultúry – Svetozár Hikkel, MUDr. 

Gabriela Talajková 
Ing. Erika Velázquezová  

- komisia hospodársko-finančná – Ľubomír Stredanský, Ing. 
- komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie – Igor Bečár, MUDr. 
 
Z dôvodu, že počet nominovaných poslancov sa zhoduje s počtom chýbajúcich členov 
komisie, predseda volebnej komisie navrhol vykonať voľbu verejným hlasovaním. 
 
Hlasovanie o verejnom hlasovaní pri voľbe členov komisií MsZ z radov poslancov: 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Voľba členov komisií MsZ z radov poslancov sa uskutoční verejným hlasovaním. 
 
Hlasovanie o členstve nominovaných poslancov za členov komisií MsZ: 
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Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ schválilo členstvo nominovaných poslancov v komisiách MsZ. 
 
Do komisie školstva bola za predsedkyňu nominovaná Ing. Helena Psotová. Predseda 
volebnej komisie navrhol voľbu vykonať verejne. 
 
Hlasovanie o verejnom hlasovaní pri voľbe predsedu komisie školstva: 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Voľba predsedu komisie školstva sa uskutoční verejným hlasovaním. 
 
Hlasovanie o schválení Ing. Heleny Psotovej za predsedkyňu komisie školstva: 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ schválilo Ing. Helenu Psotovú za predsedkyňu komisie školstva. 
 
Voľba členov komisií z radov neposlancov, ako aj voľba predsedu komisie kultúry prebehla 
tajným hlasovaním.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na voľbu nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, 
B. berie na vedomie  

zánik členstva v komisiách:  
Komisia školstva a kultúry – PhDr. Kuklovský Rudolf, JUDr. Fardousová Renáta 
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie – Ing. Lužica Michal 
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia – Ing. arch. Moravčík 
Peter, Sýkora Miroslav,  
Komisia hospodársko-finančná – Ing. Tibor Mikula 

C. schvaľuje 
nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali nasledovne: 

1. Komisia školstva 
poslanci:   Varsányi Jozef, Mgr. 
neposlanci: Dohányosová Katarína, Mgr. 
   Muráriková Lýdia, Mgr. 
   Sobotová Beáta 
   Bajlová Magdaléna 
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2. Komisia kultúry 
poslanci:  Hikkel Svetozár, MUDr. 
   Talajková Gabriela  
   Velázquezová Erika, Ing. 
neposlanci: Bezák Roman, Mgr. Art. 
   Demín Miroslav 
   Kostov Rubin 
   Kováč Tibor 
   Lelič Andrej, Mgr. 
   Slobodníková Zuzana, Mgr. 
   Száz Krisztína, Mgr. 

 
3. Komisia hospodársko - finančná 

poslanec:  Stredanský Ľubomír, Ing. 
 

4. Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie 
poslanec:  Bečár Igor, MUDr. 

 
5. Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

neposlanci: Kudrna Juraj, Ing. 
   Ševčík Tibor  
 

D. schvaľuje 
nového predsedu Komisie školstva a predsedu Komisie kultúry nasledovne: 
Komisia školstva - predseda: Psotová Helena, Ing. 
Komisia kultúry - predseda: Velázquezová Erika, Ing. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 

 
 

2. Voľba člena Mestskej rady v Šali – materiál číslo E 2/6/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Dňa 3. septembra 2007 doručil poslanec MsZ Ing. Miroslav Polónyi list primátorovi mesta, 
v ktorom sa vzdáva členstva v mestskej rade. 
Rokovací poriadok Mestskej rady v Šali v § 3 (Zloženie mestskej rady) hovorí: 
(1) Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady je nepárny, tvorí najviac 
tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva.  
(2) Zástupca primátora je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. 
(3) V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí  
a nezávislých poslancov. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Predseda volebnej komisie vyzval poslancov, aby navrhli kandidátov na post člena mestskej 
rady.  
Nakoľko bol navrhnutý jeden kandidát – Ing. Marián Kántor, predseda volebnej komisie 
navrhol uskutočniť voľbu verejne. 
 
Hlasovanie o verejnom hlasovaní pri voľbe člena Mestskej rady v Šali: 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Voľba člena mestskej rady sa uskutoční verejným hlasovaním. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
     návrh na voľbu nového člena Mestskej rady v Šali, 
B. schvaľuje 
     Ing. Mariána Kántora za člena Mestskej rady v Šali. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
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 G. Vystúpenie verejnosti prihlásili dvaja občania mesta. 
 
Ján Cehlárik 
- vyslovil svoju nespokojnosť s postupom pracovníčok evidencie obyvateľov pri jeho 

prihlásení na trvalý pobyt, nespokojnosť s činnosťou mestskej polície, ako aj s postupom 
primátora mesta pri riešení jeho sťažností, 

 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
- navrhol, aby na 7. zasadnutí MsZ k danej problematike predložil stanovisko náčelník 

MsP, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že náčelník MsP nemôže predložiť správu o postupe MsP, ak p. Cehlárik 

nezdieľa názor primátora mesta, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, 
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Tibor Dubis 
- uviedol, že na 7. zasadnutí MsZ by mal svoje stanovisko k danej veci predniesť aj 

primátor mesta. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
G. Vystúpenie verejnosti 
Na základe vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na rokovaní mestského zastupiteľstva vo 
veci dlhotrvajúceho riešenia jeho žiadosti o prihlásenie k trvalému pobytu v meste Šaľa, a vo 
veci činnosti a postupu mestskej polície voči jeho osobe za obdobie od roku 1986 do roku 
2005 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
ukladá 
predložiť na 7. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva stanovisko primátora mesta 
a náčelníka mestskej polície k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika 
 
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
Juraj Šoltó 
- poukázal na problém s prístupovou cestou ku garážam na Dolnej ulici, ďalej poukázal na 

nedoriešenie žiadosti na vysadenie kríkov (živý plot) na ulici Vlčanskej a navrhol tu tiež 
obmedzenie rýchlosti na 40 km, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka garáží bola postúpená žiadosť správcovi štátnej cesty a čo sa týka 

osadenia živého plotu môže byť táto lokalita zahrnutá do výsadby. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Investičný zámer - vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien 

na miestnom cintoríne v Šali - materiál číslo H 1/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
MsZ v Šali na svojom 5. riadnom zasadnutí, konanom dňa 4. júla 2007 prerokovalo 
informáciu o možnosti vytvorenia nových hrobových miest na miestnom cintoríne v Šali.  
Uznesením č. 5/2007-IV. MsZ schválilo zbúranie objektu bývalej márnice a využitie plochy 
na vytvorenie nových hrobových miest a miest na ukladanie urien a uložilo prednostovi MsÚ 
vyhotoviť a predložiť situáciu rozmiestnenia nových hrobových miest a miest pre ukladanie 
urien na 6. riadne zasadnutie MsZ. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, či bude tento investičný zámer zahrnutý do rozpočtu na rok 2008 a či jeho 

realizácia bude prebiehať etapovite, 
- opýtala sa, či postačuje kapacita cintorína vo Veči a či sa počíta s rekonštrukciou domu 

smútku v Šali a vo Veči, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že investičný zámer sa bude realizovať etapovite, prvým krokom budú búracie 

práce, ktoré budú zahrnuté do rozpočtu roku 2008, 
- uviedol, že čo sa týka domov smútku v Šali a vo Veči je nutná ich rekonštrukcia, 
- uviedol, že kapacita cintorína vo Veči bude zistená. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

investičný zámer - vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na 
miestnom cintoríne v Šali, 

B. ukladá 
zaradiť investičný zámer do návrhu rozpočtu na rok 2008. 
T: 9. riadne zasadnutie MsZ        Z.: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby - žiadosť o informáciu - materiál 

číslo H 2/6/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Dňa 13.8.2007 bola na Mestský úrad v Šali doručená žiadosť z Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja vo veci opätovného prehodnocovania poskytovania lekárenskej 
pohotovostnej služby v našom kraji. 
Cieľom je optimalizovať dĺžku pohotovostnej služby v nadväznosti na poskytovanú LSPP 
a so zreteľom na potreby a požiadavky obyvateľstva. 
Opätovné prehodnocovanie lekárenskej pohotovostnej služby sa uskutočňuje aj v nadväznosti 
na medializovanú nespokojnosť obyvateľov s touto službou. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel – poslanecký návrh 
- myslí si, že je postačujúce poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby do 22.00 hod., 
Ing. László Gyurovszky 
- podporil názor MUDr. Hikkela, 
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Milena Verešová 
- myslí si, že ľudí od hlasovania odrádza hlavne skutočnosť, že hlasovať môžu len 

registrovaní občania, 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhol upraviť uznesenie MsZ nasledovne: občania mesta Šaľa pri poskytovaní 

lekárenskej pohotovostnej služby preferujú poskytovanie celonočnej služby, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Svetozára Hikkela v znení: 
- pre obyvateľov mesta Šaľa je postačujúce poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby 

do 22.00 hod. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  11 
Proti:    5 
Zdržal sa:   5 
 
Poslanecký návrh MUDr. Svetozára Hikkela bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu MUDr. Hikkela 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo   

žiadosť o informáciu z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo veci poskytovania 
lekárenskej pohotovostnej služby v meste Šaľa, 

B. konštatuje,  
že pre obyvateľov mesta Šaľa je postačujúce poskytovanie lekárenskej pohotovostnej 
služby do 22.00 hod. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  14 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
3. Návrh na vyjadrenie stanoviska k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení 

a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – materiál číslo H 3/6/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Na základe Návrhu nariadenia vlády SR (ďalej len „Návrh“), ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR ako jeho rezortný materiál pod č. 
19236/2007 – SL, Všeobecná zdravotná poisťovňa v budúcnosti uzatvorí zmluvy len s tými 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí sú uvedení v Zozname poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci 
verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zoznam“).  
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že k tejto problematike sa malo MsZ vyjadriť skôr, 
 
Tibor Dubis 
- požiadal kolegov, ktorí sú členmi vládnej koalície, aby vplývali na svoje vedenie možnou 

dostupnou formou, aby sa nemocnica dostala do predmetného zoznamu, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- myslí si, že primátor mesta sa dosť angažoval za zachovanie nemocnice. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na vyjadrenie stanoviska k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa 
Nariadenie vlády č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, 

B. prijíma vyhlásenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali so znepokojením prijalo Návrh nariadenia vlády SR, ktorým 
sa mení nariadenie č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Sme presvedčení, že minimálna sieť má určovať počet zariadení, s ktorými 
poisťovne uzatvoria zmluvy, ale v žiadnom prípade nemá obsahovať zoznam konkrétnych 
nemocníc. Je v kompetencii poisťovní s kým zmluvy uzatvoria a s kým nie.   
Postup ministerstva zdravotníctva sa dotkol aj nemocnice v Šali, ktorú má v prenájme n.o. 
ForLife. Nemocnica v Šali nevytvára stratu a je teda schopná samostatnej existencie. 
Avšak vytvorenie minimálnej siete stavia nemocnicu do závetria, kam rozhodne nepatrí. 
Dúfame, že Vláda SR nebude zasahovať do mechanizmov, ktoré fungujú, a že v záujme 
občanov – pacientov ustúpi od vytvárania zoznamov a teda od umelého vyčleňovania 
preferovaných zariadení. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
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ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa prečo sú stĺpy, ktoré uzatvárajú pešiu zónu demontované, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
Milena Verešová 
- interpelovala Ing. Mečiara a požiadala, aby na ankety, ktoré sú uverejnené na mestskej 

webovej stránke mohli reagovať aj občania, ktorí nie sú registrovaní, 
- interpelovala náčelníka MsP, aby z dôvodu zvýšeného počtu krádeží na miestnom 

cintoríne boli zabezpečené častejšie kontroly na cintoríne, 
 
Martin Fabian 
- uviedol, že ak by hlasovanie prebiehalo bez registrácie môže sa stať to, že z jednej adresy 

príde aj niekoľko tisíc hlasov a výsledok by nezodpovedal skutočnosti, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- tlmočila žiadosť občianskeho združenia „Pri novom kostole“ vo Veči, ktoré dalo žiadosť 

na dotáciu na vybudovanie oplotenia okolo nového kostola a pýtajú sa v akom stave je 
riešenie, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- interpeloval MsÚ ohľadom zabezpečenia bezbariérového prístupu z chodníkov na cestu, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 
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  ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta, 
sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Milena Verešová 
 
 
Gabriela Talajková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Martin Alföldi             Ing. Ladislav Gáll 
                                    primátor mesta                prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 20. septembra 2007  


