
  ZÁPISNICA zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa 
uskutočnilo 11. októbra 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 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  
7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 17, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnený: Ján Kmeťo 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. František Botka, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová, 
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, MUDr. Svetozár Hikkel. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
Do písmena H. Rôzne doplniť: 
bod 2. Správa komisie na ochranu verejného záujmu – ústna informácia 
     
Hlasovanie o doplnení bodu 2. Správa komisie na ochranu verejného záujmu - ústna 
informácia  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 2. Správa komisie na ochranu verejného záujmu – ústna informácia, bol zaradený 
do programu rokovania MsZ. 
 
bod 3. Stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom 

zasadnutí MsZ dňa 6. 9. 2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti – ústna informácia 
 
Hlasovanie o doplnení bodu 3. Stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 
6. riadnom zasadnutí MsZ dňa 6. 9. 2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti – ústna informácia 
Prezentácia: 17 
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Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 3. Stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom 
zasadnutí MsZ dňa 6.9.2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti – ústna informácia, bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
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 1/7/07 
      predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/7/07 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Informácia o možnosti obstarania informačného navigačného systému v meste Šaľa - 

materiál číslo A 3/7/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

4. Správa o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa k 30. 9. 2007 - 
materiál číslo A 4/7/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
 
1. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/7/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. Návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - materiál číslo B 2/7/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta 

Šaľa - materiál číslo B 3/7/07 
      predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa - materiál 

číslo B 4/7/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
C. Hospodárenie mesta 
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1. Správa o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za  

I. polrok 2007, financie a platobná schopnosť, rozpočet na rok 2008 - materiál číslo  
C 1/7/07 
predkladá Ing. Edmund Horváth, predseda združenia  

 
D. Majetkové záležitosti  

 
1. Miroslav Sýkora, Partizánska 1029/6, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého 

– materiál číslo D 1/7/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

E. Personálne záležitosti 
     Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 
 
1. ORLIK a.s. – žiadosť o odstúpenie od zmluvy - materiál číslo F 1/7/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
2. MIS Šaľa, s.r.o. - prevod obchodného podielu - materiál číslo F 2/7/07 

predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
3. Komunitná nadácia Šaľa – nadačná listina - materiál číslo F 3/7/07  
      predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

  
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
1. František Tóth - žiadosť o vydanie súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN  

č. 23/1997 - materiál číslo H 1/7/07 
      predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
2. Správa komisie na ochranu verejného záujmu – ústna informácia 
      predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
3. Stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí MsZ 

dňa 6. 9. 2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti – ústna informácia 
      predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor Matrin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Ing. Peter Hollý 
členovia : Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Belický 
 
Hlasovanie:  
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Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa: 13 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednosta MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátora Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Gabrielu Talajkovú a Milenu Verešovú, overovateľov 
zápisnice zasadnutia MsZ zo dňa 6. septembra 2007, aby vo veci správnosti a úplnosti 
vyjadrili stanovisko.  
 
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 7. 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 1/7/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- nezrozumiteľný diskusný príspevok. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
Informáciu o plnení uznesení MsZ 
B. berie na vedomie   
Informáciu o plnení uznesení MsZ  
C. súhlasí  
so zmenami termínov plnenia úloh nasledovne: 
úloha č. XVIII.C2  z  uznesenia MsZ č. 1/2007  
Predložiť návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení a racionalizáciu ich 
prevádzky na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
T: november 2007 
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
úloha č. XVIII.C3  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: november 2007 
Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
úloha č. VII.C2 z uznesenia MsZ č. 2/2007 
Predložiť novelizáciu zásad informovania v meste Šaľa po schválení koncepcie informatizácie 
samosprávy. 
T: december 2007 
Z: Ing. Jozef Mečiar, viceprimátor mesta 
úloha č. X.2.C z uznesenia MsZ č. 2/2007 
Vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie statickej dopravy v meste. 
T: december 2007 
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. Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/7/07 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či je normálne, že z vyčlenených finančných prostriedkov 1.115.000,- Sk sa 

jednej firme zaplatí 805.000,- Sk, 
- požiadal o prehratie zvukového záznamu z rokovania MsZ, kde je uvedené, kto si 

objednal právnu analýzu v advokátskej kancelárii Bizoň&Partners, 
 
 
Ing. Alžbeta  Sedliačiková 
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- uviedla, že je to postup, ktorý bol schválený MsZ a tieto finančné prostriedky boli čerpané 
v súlade s rozhodnutím MsZ a v súlade s rozpočtom, 

- uviedla, že primátor mesta vypracoval písomnú vysvetlivku, ktorá je uvedená v správe 
o kontrole a zmluva bola uzatvorená 29. 12. 2007 v čase kedy bol primátor mesta 
kompetentný podpísať túto zmluvu,  

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh, ktorý ukladá ÚHK vykonať:  

1. kontrolu plnenia zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi prenajímateľom 
spoločnosťou DEXA, spol. s r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO: 36 531 821 
a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO: 0036185. Kontrolu vykonať 
od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007. 
T: 8. riadne zasadnutie MsZ 

2. vykonať kontrolu plnenia komisionárskej zmluvy, uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi 
prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO: 
36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO: 0036185. 
Kontrolu vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007. 
T: 8. riadne zasadnutie MsZ 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že podľa neho správa o kontrole postráda vyjadrenie primátora 
- ďalej uviedol, že novozvolený primátor sa stáva primátorom až po zložení sľubu, čo bolo 

28.12.2006, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že predmetnú analýzu si dal vypracovať ako novozvolený primátor, ktorý ale 

nezložil ešte sľub a z toho dôvodu bol ešte stále poslancom MsZ; analýza bola 
vypracovaná pre jeho potrebu bezplatne a po zvolení bola dopracovaná o údaje, ktoré boli 
získané po nástupe do funkcie, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, koľko zmlúv má v súčasnosti mesto uzavretých s advokátskou kanceláriou 

Bizoň&Partners, aká je výška vyfakturovaných finančných prostriedkov advokátskou 
kanceláriou, koľko z nich bolo uhradených a tie, ktoré nie sú uhradené, z akého dôvodu 
neboli uhradené, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že v súčasnosti má mesto tri zmluvy s touto advokátskou kanceláriou, finančné 

prostriedky uhradené do doby kontroly sú uvedené v správe, dňa 10.10.2007 bola 
uhradená čiastka 215 841,50 Sk a zostáva ešte uhradiť 179 667,30 Sk, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že táto čiastka nebola uhradená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
1. vykonať kontrolu plnenia zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi 

prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO: 
36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO: 0036185. Kontrolu  

 
     vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007. 
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T: 8. riadne zasadnutie MsZ 
2. vykonať kontrolu plnenia komisionárskej zmluvy, uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi 

prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO: 
36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO: 0036185. Kontrolu 
vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007. 
T: 8. riadne zasadnutie MsZ 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom Ing. Jozefa 
Mečiara v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

1. Správu z kontroly zmlúv o nájme majetku a výpožičke, platné v roku 2006, 
2. Správu z kontroly plnenia zmlúv medzi mestom Šaľa a advokátskou kanceláriou 

Bizoň&Partners, 
B. berie na vedomie  

výsledky z vykonaných kontrol, 
C. ukladá 

1. vykonať kontrolu plnenia zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi 
prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO: 
36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO: 0036185. 
Kontrolu vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007. 
T: 8. riadne zasadnutie MsZ 

2. vykonať kontrolu plnenia komisionárskej zmluvy, uzatvorenej dňa 26.2.2004 medzi 
prenajímateľom spoločnosťou DEXA, spol. s r.o., Novozámocká 226, Nitra, IČO: 
36 531 821 a nájomcom Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO: 0036185. 
Kontrolu vykonať od začiatku účinnosti zmluvy do 30.9.2007. 
T: 8. riadne zasadnutie MsZ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Informácia o možnosti obstarania informačného navigačného systému v meste Šaľa - 

materiál číslo A 3/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
 
Informačný systém mesta Šaľa – navigačné tabule na území mesta je potrebné aktualizovať – 
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starý informačný systém už nevyhovuje súčasným podmienkam. Na Slovensku je niekoľko 
spoločností, ktoré sa zaoberajú riešením takýchto systémov v mestách. Popri riešení nového 
informačného systému je možné zrealizovať aj nové reklamné a informačné plochy pre 
občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- vyjadril svoje pochybnosti o prínose informačného navigačného systému tak, ako je to 

prezentované v materiáli a žiada o predloženie ďalších informácií, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že predmetom vysúťaženia bude vlastný návrh tohto systému, ktorý sa posúdi, či 

je pre mesto vyhovujúci a potom sa môže hovoriť o spôsobe deľby prínosov z reklamy, 
predmet obstarávania a kritérium na hodnotenie bude kvalita, návrh tohto systému aj 
akým spôsobom sa mesto bude podieľať na deľbe prínosov, výhodou je hlavne to, že 
všetky prevádzkové náklady bude znášať dodávateľ, 

- uviedol, že nevidí problém v tom, aby mesto vypísalo súťaž na obstaranie navigačného 
systému, ktorý si bude mesto samo prevádzkovať, v tom prípade sa nebude deliť o zisky 
z reklamy, ale bude znášať aj všetky výdaje, 

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- podporil navrhnutú možnosť vybudovania informačného navigačného systému a uviedol, 

že záleží na vypracovaní zmluvy, ktorá bude s dodávateľom uzatvorená, 
- navrhol vyhlásiť verejné obstarávanie na obstaranie nového informačného navigačného 

systému v meste Šaľa v zmysle II. varianty s termínom do konca roka 2007, zodpovedný 
prednosta MsÚ, 

  
Ing. Marián Kántor 
- myslí si, že ceny, ktoré budú navrhnuté za prenájom reklamnej plochy, budú v takej 

výške, aby boli pre občanov akceptovateľné. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom Ing. Jozefa 
Mečiara v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

informáciu o možnosti obstarania informačného navigačného systému v meste Šaľa, 
B. ukladá 

vyhlásiť verejné obstarávanie na obstaranie nového informačného navigačného systému 
v meste Šaľa v zmysle II. varianty. 
T: do konca roka 2007                                               Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:     2 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v navrhovanom znení. 
 



 9 

4. Správa o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa 
k 30.9.2007 - materiál číslo A 4/7/07 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, kto vyhodnocoval súťaže verejných obstarávaní,  
- opýtal sa, za aké obdobie je stanovená cena za pracovnú lekársku službu a aká je ponuka 

ich činnosti, 
 
Ing. Ladislav Gáll  
- uviedol, že vyhodnocovanie jednotlivých verejných obstarávaní vykonávali na to 

vymenované komisie,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, kto bol členom komisie pre výber pracovnej lekárskej služby, 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhol, aby na decembrové MsZ bola predložená správa, ktorá bude obsahovať aj 

zloženie komisií, pripraviť systém elektronického verejného obstarávania, 
 
Martin Alföldi  
- predniesol zloženie všetkých doteraz zriadených výberových komisií, 
 
Tibor Dubis 
- opýtal sa, prečo sa do verejnej súťaže na rekonštrukciu miestnych komunikácií v Šali 

a Veči nikto neprihlásil, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o projektovú dokumentáciu na vytipované miestne komunikácie, 

obstaranie dodávateľa a zafinancovanie už vykonaných prác by sa malo urobiť už na 
základe dotácie, alebo požiadavky na štrukturálne fondy, projektant je už vybratý.  

 
 
Hlasovanie o poslaneckých návrhoch Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- predložiť výsledky verejných obstarávaní, porovnanie terajších vzťahov s novými 

vzťahmi a porovnanie cien, zloženie členov komisií  
T: december 2007                                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
- pripraviť systém elektronického verejného obstarávania 

T: december 2007                                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 17 
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Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovanými poslaneckými návrhmi Ing. Jozefa 
Mečiara v znení: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

správu o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa k 30.9.2007, 
B. berie na vedomie   

správu o jednotlivých verejných obstarávaniach vyhlásených mestom Šaľa k 30.9.2007, 
C. ukladá 

1. predložiť výsledky verejných obstarávaní, porovnanie terajších vzťahov s novými 
vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií, 
T: december 2007                                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. pripraviť systém elektronického verejného obstarávania 
 T: december 2007                                                  Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/7/07 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Návrh VZN vychádza z každoročného prepočtu nákladov na komunálny odpad a z toho 
vyplývajúceho návrhu na stanovenie výšky poplatku za KO pre občanov a právnické osoby na 
území mesta. V prílohe návrhu je prepočet nákladov za komunálne odpady, z ktorého bol 
vytvorený variantný návrh na určenie výšky poplatku na rok 2008.  
Variant A predpokladá nastavenie výšky poplatku pre občanov na celkové náklady 
v komunálnej sfére a počíta s nulovou dotáciou zo strany mesta pre občana. 
Ostatné varianty predpokladajú určitú výšku dotácie zo strany mesta – t.j. občania nebudú 
mať zohľadnené celkové náklady na KO, ale mesto uhradí určitú časť z rozpočtu mesta. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh  
- navrhol v § 10 doplniť bod 10 v znení, že vybratá daň za psov bude použitá účelovo na 

vybudovanie oplotených priestorov na venčenie psov v priestoroch sídlisk, 
Ing. Daša Danadová 
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- uviedla, že zaplatené dane za psa sú použité aj na iné činnosti týkajúce sa tejto oblasti 
a tento bod by nemal byť zapracovaný do VZN,  

 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- myslí si, že táto pripomienka by sa mala riešiť pri tvorbe rozpočtu, 
 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- súhlasí s tým, že by tento bod mal byť navrhnutý do uznesenia a nie vo VZN, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že finančné prostriedky, ktoré sú získané z dane za psov, sú použité na čistenie, 

karantenizáciu a pod. a tieto činnosti bude nutné zabezpečiť, preto si myslí, že tieto 
finančné prostriedky nemôžu byť plne využité na navrhnutý účel, pretože by sa táto 
činnosť musela aj tak vykrývať z rozpočtu mesta, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že treba tieto finančné prostriedky účelovo viazať, ale využiť ich na rekultiváciu 

priestorov na venčenie psov, ale nie na oplotenie týchto priestorov, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, ako sa bude riešiť situácia s parkovaním nákladných áut na vyhradených 

parkoviskách, či nie je možné ich vyzvať, aby si za tieto priestory zaplatili,  
- opýtal sa, či mesto nebude doplácať na službu kosenie trávnika a čistenie ulíc, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že verejná súťaž na kosenie trávnika a čistenie ulíc ešte nie je uzavretá, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto nemá zatiaľ možnosti na spoplatnenie neoznačených miest, kde stoja 

hlavne autobusy a nákladné autá, 
- uviedol, že verejná súťaž na kosenie trávnikov a údržbu chodníkov a ciest bola Úradom 

pre verejné obstarávanie zrušená a bude vypísaná nová súťaž, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či bola uzatvorená zmluva na čistenie komunikácií a kosení trávy s firmou 

BRANTNER, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čistenie komunikácií je uzatvorené, ale kosenie trávy nie, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či je pravda, že doteraz stálo čistenie komunikácií 250,- Sk a teraz je to 500,- Sk 

za 1 km cesty, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- upresnil, že na starostlivosť o komunikácie je uzavretá jedna zmluva a tá bola uzatvorená 

na základe ponuky, ktorá je najvýhodnejšia pre mesto a na kosenie bude uzatvorená ďalšia 
samostatná zmluva, 

 
Tibor Dubis 
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- opýtal sa, aké sú platby za vývoz komunálneho odpadu pre podnikateľov v tomto roku 
a prečo sú do nákladu zahrnuté malé smetné nádoby a upratovanie, podiel vývozu 
rozptýleného odpadu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že podiel malých smetných nádob je rozpísaný na všetky subjekty v meste 
- uviedol, že sadzby, ktoré platia v tomto roku sú 29 halierov u 110 litrových nádob a 21 

halierov u 1 100 litrových kontajnerov, 
 
 Tibor Dubis 
- myslí si, že ide o veľmi vysoký nárast cien, 
 
Ing. Tibor Mikula 
- uviedol, že poplatok za prenájom parkovacieho miesta pre osobné vozidlá je v porovnaní 

s minulým rokom o 100% vyšší, či toto navýšenie nebude mať za následok úbytok 
prenajatých miest, a tým aj menší príjem do rozpočtu mesta, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že k zvýšeniu poplatkov došlo hlavne z dôvodu, že treba pristúpiť k rekonštrukcii 

týchto vyhradených parkovacích miest, 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhol zrušiť poplatok za psa v osadách Kilič a Hetméň, 
 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- uviedla, že mesto musí mať vypracovanú koncepciu o odpadoch, 
- podala procedurálny návrh, stiahnuť tento materiál z rokovania MsZ, pretože novela 

zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku bude schválená až 1.11.2007.  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- stiahnuť materiál číslo B 1/7/07 - Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa z rokovania  
7. MsZ, 

 
Prezentácia: 17 
Za:    9 
Proti:    7 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej. 
 
 
2. Návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - materiál číslo  

B 2/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Hlavným cieľom v oblasti právnej ochrany rodiny a pomoci v krízových situáciách je 
vytvorenie funkčného a univerzálneho systému ochrany a pomoci rodine. V súlade so 
základnými princípmi rodinnej politiky štátu je rodina z hľadiska osobnostného rozvoja 
každého človeka primárnym subjektom. V prípade, že rodina vo svojej základnej funkcii 
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zlyháva, je potrebné urobiť všetko preto, aby sa vzťahy v rodine upravili, zlepšili a zároveň sa 
sanovali najzávažnejšie problémy, ktoré by celkovo pomohli rodine stabilizovať sa a plniť si 
svoje úlohy.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že je snaha, aby sa aj obce a mestá vo väčšej miere spolupodieľali na výchove 

detí nezodpovedných rodičov a aby sa finančné prostriedky určené pre deti poskytli skôr 
rodine a tým sa predišlo umiestneniu dieťaťa v detskom domove, 

- upozornil aj na fakt, že mnohé deti, na ktoré mesto finančne prispieva, aj napriek tomu, že 
trvalý pobyt majú  uvedený v Šali v meste už nebývajú. 

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

návrh VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, 
B. schvaľuje 

VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území 

mesta Šaľa - materiál číslo B 3/7/07 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

 
VZN č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa bolo schválené MsZ 
v Šali dňa 25. 9. 2003.  
VZN č. 6/2003 zakazuje používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa. Nariadenie 
dáva z tohto zákazu výnimku, na základe ktorej je možné používať pyrotechniku vo 
vymedzenom čase, a to v súlade s § 2, odsek 2, bod a). 
Cieľom predkladaného doplnenia je zamedziť používanie pyrotechniky na Nám. Sv. Trojice 
počas celého roka, bez výnimky. V čase vítania nového kalendárneho roka sa na Nám. Sv. 
Trojice zhromažďuje množstvo ľudí vrátane detí. Používanie pyrotechniky je v takej situácii 
nebezpečné a je vysoké riziko úrazu. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
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A. prerokovalo 
návrh Dodatku č.1 k VZN 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta 
Šaľa, 

B. schvaľuje  
Dodatok č.1 k VZN 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa 
v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa - 

materiál číslo B 4/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Budova ZŠ s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, parc. č. 2300, s miestom 
lokalizácie – ul. P. Pázmaňa č. 48/1, na parc. č. 2003, zast. plocha o  výmere 2 405 m², je 
zapísaná v zozname pamätihodností pod č.15 – prílohová časť VZN č. 1/2007 o evidencii 
pamätihodností mesta Šaľa, schválenom uznesením MsZ dňa 9. 2. 2007.  
Nehnuteľnosť (budova ZŠ) zaujíma pozíciu historicky resp. architektonicky významnej 
dominanty mesta. Tento originálny status je potrebné uchovať aj pre budúcnosť. Prípadný 
predaj by tejto perspektíve zamedzil. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla doplniť pomlčku v uznesení v bode A. prerokovalo nasledovne: v majetku mesta - 

bez možnosti odpredaja, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh  
- súhlasí s týmto dodatkom a odporúča ho doplniť o zoznam nehnuteľného majetku, ktorý 

by bol nepredajný. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- vypracovať zoznam majetku mesta, ktorý zostane v majetku mesta – bez možnosti 

odpredaja.  
T: január 2008                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom Mgr. Jozefa 
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Belického v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa – ponechanie 
budovy zapísanej v zozname „Pamätihodností mesta Šaľa“ pod číslom 15 (budova ZŠ 
s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským na ul. P. Pázmaňa č. 48/1, parc. č. 2300, 
výmera 2405 m²) v majetku mesta - bez možnosti odpredaja, 

B. schvaľuje  
Dodatok č.1 k VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa v predloženom 
znení, 

C. ukladá 
vypracovať zoznam majetku mesta, ktorý zostane v majetku mesta – bez možnosti 
odpredaja.  
T: január 2008                        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Správa o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za  

I. polrok 2007, financie a platobná schopnosť, rozpočet na rok 2008 - materiál číslo  
C 1/7/07 

Predložil Ing. Edmund Horváth, predseda združenia  
 
V materiáli sú spracované podstatné ukazovatele hospodárskych výsledkov združenia 
AQUASPORT pri prevádzkovaní krytej plavárne za I. polrok 2007, predpokladaný vývoj 
financií do konca roku 2007 a návrh rozpočtu združenia na rok 2008. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, prečo nie je účasť Dusla a.s. na prevádzke plavárne, prečo sa nerokuje 

s vedením Dusla a.s. o tom, aby prispievali aspoň na energie a podieľali sa na prevádzke, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto rokovalo s Ing. Mackom - generálnym riaditeľom, z uznesenia valného 

zhromaždenia AQUASPORT vyplynula úloha dohodnúť stretnutie predstaviteľov obcí 
Močenok, Horná Kráľová, Šoporňa a Šaľa s Ing. Mackom, 

 
 
 
Ing. Edmund Horváth 
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- uviedol, že Duslo sa podieľa na prevádzke plavárne dodávkou tepla, čo nie je 
zanedbateľná položka, najväčšia položka je dodávka elektrickej energie a táto otázka nie 
je s Duslom doriešená, 

- uviedol, že bolo navrhnuté, aby Duslo bolo členom združenia AQUASPORT, ale nie je 
zatiaľ kladná odozva, 

 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že plaváreň bola stavaná ako požiarna nádrž a z tohto dôvodu ju nemôže Duslo 

zavrieť a musí byť prevádzkovaná, 
 
Ing. Edmund Horváth 
- uviedol, že to nie je protipožiarna nádrž, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že koncom minulého roku bol účastníkom rokovania, kde bol ústretový prístup zo 

strany finančného riaditeľa, ktorý mal ochotu riešiť problematiku dodávky elektrickej 
energie, 

- uviedol, že aj VÚC má vyčlenené finančné prostriedky na podporu športových aktivít, 
opýtal sa, či sa využila táto možnosť, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že z mesta Šaľa neprišla ani jedna žiadosť na poskytnutie dotácií, 
 
Ing. Michal Lužica – poslanecký návrh 
- opýtal sa, či obce Močenok a Horná Kráľová prispievajú na prevádzku,  
- navrhol vypustiť bod C z uznesenia MsZ a prerokovať ho pri návrhu rozpočtu mesta, 
- opýtal sa, či združenie má nejaký záložný plán pri nedostatku finančných prostriedkov, 
 
Ing. Edmund Horváth 
- uviedol, že Horná Kráľová, Šoporňa prispievajú finančnými prostriedkami, predstavitelia 

Močenku sa rozhodli nakúpiť permanentky, tieto obce vždy na požiadanie vyplatia 
dohodnuté finančné prostriedky, 

-  uviedol, že nie je vypracovaný tzv. krízový plán a vyjadril vieru v to, že sa podarí udržať 
a zabezpečiť prevádzku plavárne aj v nasledujúcich rokoch, 

 
Ing. Tibor Mikula 
- opýtal sa, za akú cenu kupuje Močenok permanentky, aké je výška vstupného, 
- opýtal sa, čo spraví združenie AQUASPORT preto, aby bolo zvýšené vstupné, 
- opýtal sa, či sa neuvažuje so zatraktívnením plavárne, napr. masáže a pod. 
- opýtal sa, či nie je uvažované s odkrytím plavárne a jej prispôsobením na letné kúpanie, 
- opýtal sa, prečo poslanci dostali permanentky zadarmo a koľko takýchto permanentiek 

bolo rozdaných, 
 
Ing. Edmund Horváth 
- uviedol, že ich kupujú v plnej výške, občania, ktorí prichádzajú na plaváreň a nemajú 

permanentky si kupujú vstupenky v dotovanej cene, ale rozdiel je vyfakturovaný obci, 
- základná cena je 80,- Sk a dotované vstupné je 65,- Sk, 
- uviedol, že od 1. 1. 2008 bude vstupné upravené a jeho výška sa uvažuje 80,- Sk základ, 

teda môže to byť 90,- až 95,- Sk, ale stanovenie výšky vstupného bude prerokované so 
všetkými zainteresovanými stranami,  
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- uviedol, že toto zariadenie je plaváreň, nie zábavné stredisko, 
- uviedol, že plaváreň, ako nehnuteľnosť je vo vlastníctve Dusla a združenie nedisponuje 

s takými finančnými prostriedkami, aby mohla takúto investíciu zafinancovať, 
- uviedol, že členovia MsZ majú VIP karty, ale nie sú veľmi využívané, takúto kartu majú 

aj zástupcovia dotknutých obcí, 
 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka  
- navrhol zmenu plavárne zo športového areálu na športovo - relaxačný, čím by sa 

skvalitnili služby pre návštevníkov, 
 
Ing. Edmund Horváth 
- uviedol, že je zriadený salón pedikúry a masážny salón, 
 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh 
- navrhol vypracovať stratégiu na zvyšovanie príjmov na najbližšie dva roky, 

T: január 2008              Z: Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 
 

Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh  
- navrhol výšku príspevku za mesto Šaľa 2.500.000,- Sk na rok 2008 s viazaným použitím: 

- 500 tis. Sk na vyrovnanie časti nákladov za rok 2007 za elektrickú energiu, 
- 2 000 tis. Sk členský príspevok mesta na kalendárny rok 2008, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- myslí si, že nie je správne a seriózne voči obyvateľom Šale predaj permanentiek 

Močenku, 
- opýtal sa, prečo je výška požadovaného príspevku na rok 2008 vyššia, ako v minulom 

a predminulom roku, 
 
Ing. Edmund Horváth 
- uviedol, že v roku 2005 bol daný príspevok 2 mil. Sk a dodatočne ku koncu roka bol 

navýšený o 700 tis. Sk a v roku 2006 bol príspevok tiež 2 mil. Sk, ktorý bol navýšený 
o 600 tis. Sk, z dôvodu, aby združenie nemuselo dodatočne žiadať navýšiť príspevok 
a aby vykryli dlhy z minulého roku, žiada hneď o príspevok 3 mil. Sk, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- myslí si, že tým, že sa vyrovnajú všetky záväzky združenia, znemožní sa Duslu 

spolupodieľať sa na výdavkoch združenia, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- navrhol, aby príspevok 2,5 mil. Sk bol viazaný len na prevádzku plavárne v roku 2008, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bolo viackrát rokované s Duslo a.s., 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- súhlasí s tým, že treba osloviť aj iných sponzorov, 

 
Ing. Bartošovič 
- uviedol, že aj v minulých rokoch bolo s Duslo a. s. rokované viackrát, 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michala Lužicu v znení: 
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- vypustiť z návrhu uznesenia bod 
C. schvaľuje 
výšku príspevku za mesto Šaľa 3.000.000,- Sk na rok 2008 s viazaným použitím: 
- 500 tis. Sk na vyrovnanie časti nákladov za rok 2007 za elektrickú energiu, 
- 2 500 tis. Sk členský príspevok mesta na kalendárny rok 2008, 

 
Prezentácia: 16 
Za:    6 
Proti:    0 
Zdržal sa:  10 
 
Poslanecký návrh Ing. Michala Lužicu nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Mikulu v znení: 
- vypracovať stratégiu na zvyšovanie príjmov na najbližšie dva roky. 

T: január 2008              Z: Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 
 

Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Mikulu bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- výšku príspevku za mesto Šaľa 2.500.000,- Sk na rok 2008 s viazaným použitím: 

- 500 tis. Sk na vyrovnanie časti nákladov za rok 2007 za elektrickú energiu, 
- 2 000 tis. Sk členský príspevok mesta na kalendárny rok 2008, 

 
Prezentácia: 16 
Za:  10 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckých návrhov v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Správu o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za I. polrok 
2007, Financie a platobná schopnosť, Rozpočet na rok 2008, 

B. berie na vedomie 
Správu o hospodárskych výsledkoch záujmového združenia AQUASPORT za I. polrok 
2007, Financie a platobná schopnosť, Rozpočet na rok 2008, 
 

C. schvaľuje  



 19 

výšku príspevku za mesto Šaľa 2.500.000,- Sk na rok 2008 s viazaným použitím: 
- 500 tis. Sk na vyrovnanie časti nákladov za rok 2007 za elektrickú energiu, 
- 2 000 tis. Sk členský príspevok mesta na kalendárny rok 2008, 

D. ukladá 
vypracovať stratégiu na zvyšovanie príjmov na najbližšie dva roky. 
T: január 2008              Z: Ing. Edmund Horváth, predseda združenia 

 
Prezentácia: 17 
Za:  12 
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom  znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Miroslav Sýkora, Partizánska 1029/6, Šaľa - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. 

Hollého – materiál číslo D 1/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
MsÚ prijal dňa 26.9.2007 doplňujúcu žiadosť p. Sýkoru o odkúpenie pozemku par. č. 3080/25 
o výmere 154 m2 a časť parc. č. 3080/11 o výmere cca 314 m2, t.j. spolu cca 468 m2. 
Prvá žiadosť bola prijatá 30.07.2007 a prerokovaná v MsZ dňa 6.9.2007. MsZ na svojom 
rokovaní k predmetnej žiadosti neprijalo uznesenie. 
Žiadateľ svoju doplňujúcu žiadosť odôvodňuje tým, že parkovacie miesta, ktoré sa 
nachádzajú pred budovou vybudoval na vlastné náklady bez nároku na refundáciu a sú 
bezplatne využívané občanmi.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ladislav Košičár 
- uviedol, že VMČ č. 3 odporúča predaj pozemku, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- myslí si, že predaj pozemku pod nehnuteľnosťou by mal byť automatický a podporuje 

predaj pozemku, 
 
Ing. Tibor Mikula – poslanecký návrh  
- navrhol stanoviť výšku ceny podľa hodnotovej mapy mesta na 1 200,- Sk/m², 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- podporila predaj pozemku, 
- opýtala sa, či materiál môže byť opakovane predložený na nasledujúce rokovanie MsZ 

a nie je treba dodržať polročnú lehotu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že materiál môže byť podľa Rokovacieho poriadku MsZ predložený dvakrát 

a v tomto prípade nebolo prijaté uznesenie. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora 
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Mikulu 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 1 200,- Sk/m², t.j. v celkovej cene  
228 000,- Sk pre Miroslava Sýkoru, bytom Partizánska 1029/6, Šaľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. ORLIK a.s. – žiadosť o odstúpenie od zmluvy - materiál číslo F 1/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestský úrad v Šali zaevidoval žiadosť od spoločnosti ORLIK a.s. o odstúpenie od darovacej 
zmluvy. 
V r. 2004 boli podpísané 2 zmluvy o darovaní medzi mestom Šaľa a spoločnosťou ORLIK 
a.s., ktorých vklad bol povolený pod č. V 1016/04 zo dňa 1.7.2004 a V 1402/04 zo dňa 
6.9.2004. 
Týmito zmluvami ORLIK a.s. previedol časť svojich pozemkov do majetku mesta za účelom 
získania dotácie z fondov EÚ, ktoré mali byť určené na výstavbu všešportového areálu 
v oblasti Šaľa – Hetmín.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že je neštandardné, aby niekto vrátil dar, 
- opýtala sa, či bol vypracovaný projekt, kto ho vypracoval a prečo sa nerealizovali zámery, 

ktoré s pozemkami boli, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bolo bezodplatné, 

mesto nemalo s touto akciou žiadne finančné výdaje, 
 
- uviedol, že realizácia zámerov sa neuskutočnila z dôvodu, že nebola poskytnutá dotácia 
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z Ministerstva hospodárstva, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odstúpenie od zmluvy od spoločnosti ORLIK a.s.,  
B. súhlasí 

s odstúpením od darovacích zmlúv so spoločnosťou ORLIK a.s., ktoré boli uzatvorené 
v súlade s uznesením MsZ č.2/2004 zo dňa 29.4.2004, a ktorých vklad bol Správou 
katastra Šaľa povolený pod č. V 1016/04 a pod č. V 1402/04. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. MIS Šaľa, s.r.o. - prevod obchodného podielu - materiál číslo F 2/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom 1. riadnom zasadnutí konanom dňa 22. februára 
2001, Uznesením č. 1/2001 – MsZ súhlasilo so založením obchodnej spoločnosti so 
spoločnosťou ITS, spol. s r.o., so sídlom: Nábrežná 4, Prievidza, IČO: 31 644 180, a to pod 
obchodným menom: MIS Šaľa, s.r.o. 
Uvedená spoločnosť má sídlo Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, IČO: 36 546 691 (ďalej 
len „spoločnosť MIS Šaľa, s.r.o.“). 
Peňažným vkladom vo výške 80 000,- Sk získalo Mesto Šaľa 40%-ný obchodný podiel v tejto 
spoločnosti. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že k materiálu nie je pripojená žiadna súvaha a nedá sa posúdiť ako sa zhodnotil 

podiel, ktorý v tejto firme mesto má a navrhuje, aby bol podiel odpredaný, ale na základe 
znaleckého posudku, ktorý je nutné vypracovať, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že kompletný materiál spolu s hospodárskymi výsledkami firmy bol predložený 

na rokovanie MsZ v júni 2007,  
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- opýtal sa, či spoluvlastník firmy prejavil záujem o kúpu podielu mesta, 
 
 
 
Martin Alföldi 
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- uviedol, že prvé rokovania prebehli koncom augusta 2007, spoločník MIS Šaľa, s.r.o. má 
záujem o odkúpenie podielu mesta, je predbežný dohovor o zvolaní valného 
zhromaždenia na 23. 10. 2007, 

 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
- uviedol, že súhlasí s prevodom 40%-ného obchodného podielu Mesta Šaľa v spoločnosti 

MIS Šaľa, s.r.o., Námestie Sv. Trojice, Šaľa, IČO: 36 546 691, za dodržania ustanovení 
Spoločenskej zmluvy zo dňa 12. 6. 2001 ako i prísl. ust. Obchodného zákonníka za cenu, 
ktorá sa rovná vkladu mesta Šaľa ako obchodného podielu do MIS Šaľa, s.r.o. 

 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 

doplniť v bode B. súhlasí s prevodom 40%-ného obchodného podielu Mesta Šaľa 
v spoločnosti MIS Šaľa, s.r.o., Námestie Sv. Trojice, Šaľa, IČO: 36 546 691, za dodržania 
ustanovení Spoločenskej zmluvy zo dňa 12. 6. 2001 ako i prísl. ust. Obchodného 
zákonníka za cenu, ktorú určí znalecký posudok znalca na oceňovanie obchodných 
podielov, 

 
Prezentácia: 21 
Za:    3 
Proti:  12 
Zdržal sa:   6 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava 
Polónyiho v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na prevod obchodného podielu spoločníka Mesto Šaľa v spoločnosti MIS Šaľa, 
s.r.o., Námestie sv. Trojice, Šaľa, IČO: 36 546 691, 

B. súhlasí  
s prevodom 40%-ného obchodného podielu Mesta Šaľa v spoločnosti MIS Šaľa, s.r.o., 
Námestie Sv. Trojice, Šaľa, IČO: 36 546 691, za dodržania ustanovení Spoločenskej 
zmluvy zo dňa 12.6.2001 ako i prísl. ust. Obchodného zákonníka za cenu, ktorá sa rovná 
vkladu mesta Šaľa ako obchodného podielu do MIS Šaľa, s.r.o. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
 
 
 
3. Komunitná nadácia Šaľa – nadačná listina - materiál číslo F 3/7/07  
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Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 

MsZ prerokovalo zámer založenia komunitnej nadácie na svojom júnovom rokovaní 
a poverilo zástupcu primátora prípravou jej založenia. Zakladateľom je mesto Šaľa po 
rozhodnutí MsZ, ktoré schvaľuje nadačnú listinu a ako jediné má právomoc ju meniť. MsZ 
zároveň volí členov orgánov nadácie. 
Cieľ komunitnej nadácie je združovať finančné prostriedky a formou malých grantov 
podporovať aktivity občanov a skupín občanov mesta resp. regiónu, a takýmto spôsobom 
prispievať k rozvoju občianstva a k zapájaniu sa občanov do starostlivosti o spoločné 
priestory. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh nadačnej listiny komunitnej nadácie, 
B. schvaľuje   

nadačnú listinu,  
C. ukladá 

1. predložiť Nadačnú listinu na registráciu na MV SR a vykonať všetky úkony smerujúce  
          k založeniu nadácie 
          T: rok 2007                                                       Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
      2. pripraviť voľbu členov správnej rady a dozornej rady nadácie ako aj správcu nadácie  
          v zmysle nadačnej listiny. 
          T: 9. riadne zasadnutie MsZ v dec. 2007          Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
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 nahlásil ako občan mesta Mgr. 
Jozef Varsányi. 
Uviedol, že primátor mesta Martin Alföldi podal na bývalého primátora Barana žalobu na OS 
v Galante, kde prebehli tri pojednávania. Po treťom pojednávaní zástupcovia pána Alföldiho 
stiahli žalobu späť. Dňa 18. júna 2007 Okresný súd v Galante konanie voči žalovanému 
v prvom rade zastavuje, pretože mesto stiahlo žalobu na pána Barana. V danej právnej veci si 
uplatnil právo na náhradu trov konania žalobca, ktorého právny zástupca vyčíslil 
a špecifikoval celkovú sumu trov právneho zastúpenia vo výške 11 503 086 Sk, rovnako si 
uplatnil právo na náhradu trov konania žalovaný, ktorého právny zástupca vyčíslil, 
špecifikoval trovy konania vo výške 5 300 000,- Sk. Opýtal sa, kto túto sumu zaplatí? Pán 
Alföldi, alebo mesto.  
H. RÔZNE 
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1. František Tóth - žiadosť o vydanie súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN  

č. 23/1997 - materiál číslo H 1/7/07 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že nie je potrebné, aby boli vo všetkých materiáloch priložené farebné obrázky,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či pán Tóth nežiadal aj o finančnú podporu, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nebola z jeho strany takáto požiadavka. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť Františka Tótha o vydanie súhlasu s použitím erbu mesta v zmysle VZN  
č. 23/1997, 

B. súhlasí 
s použitím erbu mesta na Františkom Tóthom predložených obrázkoch a na dielach z nich 
vytvorených (pohľadniciach, kalendároch, obrazoch). 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhovanom znení. 
 
 
2. Správa komisie na ochranu verejného záujmu – ústna informácia 
Predložil Ing. Jozef  Mečiar, zástupca primátora 
 
Informoval prítomných, že komisia na ochranu verejného záujmu vznikla na základe 
ústavného zákonu a zišla sa dvakrát v tomto roku. Upozornil, že štyria členovia komisie si 
nesplnili svoju povinnosť, ktorá im vyplýva z ústavného zákona a nepredložili majetkové 
priznania v plnom rozsahu. Zároveň ich požiadal o ich urýchlené predloženie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
MsZ prijalo uznesenie v nasledovnom znení: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
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A. prerokovalo 
 správu komisie na ochranu verejného záujmu, 

B. berie na vedomie 
správu komisie na ochranu verejného záujmu. 
 
 

3. Stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí  
MsZ dňa 6. 9. 2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Problém p. Cehlárika sa datuje asi od roku 1986. Sťažnosť, ktorú adresoval primátorovi bola 
odstúpená na ÚHK a komisii mestskej polície. Predseda komisie po preskúmaní tejto 
sťažnosti navrhol v tomto štádiu sa touto sťažnosťou nezaoberať, neposudzovať a považovať 
sťažnosť za neodôvodnenú. List sťažovateľa považuje len za všeobecnú konštatáciu 
sťažovateľa. V podobnom duchu reagoval na sťažnosť aj ÚHK. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že pán Cehlárik je notorickým sťažovateľom, ktorý pravidelne podáva trestné 

oznámenia, tiež trestné oznámenia na svoju exmanželku a deti. 
 
MsZ prijalo uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí  
MsZ dňa 6. 9. 2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti, 

B. berie na vedomie 
stanovisko k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na 6. riadnom zasadnutí  
MsZ dňa 6. 9. 2007 v časti G. Vystúpenie verejnosti. 

 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
interpeloval Martina Alföldiho, primátora mesta 
- opýtal sa prečo ešte stále nie sú namontované stĺpy, ktoré uzatvárajú pešiu zónu, 
- opýtal sa, prečo v rokoch 2007 – 2013 sa má v NSK spraviť len 15 km ciest a či sa tým 

myslí obchvat Šale, 
- opýtal sa, aká je situácia na križovatke pri mlyne, 

 
Martin Alföldi 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

MUDr. Svetozár Hikkel 
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interpeloval Ing. Ladislava Gálla, prednostu MsÚ 
- opýtal sa, prečo nie je zabezpečený zákaz vjazdu na pešiu zónu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že prejazd motorových vozidiel cez pešiu zónu je zakázaný, aj keď sa tu 

momentálne nenachádzajú stĺpiky, ktoré majú prejazdu zabrániť, stĺpiky sú demontované, 
pretože boli zlomené, 

 
Bc. Peter Krokavec, náčelník MsP 
- uviedol, že MsP môže riešiť túto situáciu až po osadení dopravnej značky, ktorá zakazuje 

vjazd na pešiu zónu, táto situácia je v riešení, 
- uviedol, že MsP častejšie túto časť monitoruje a upozorňuje vodičov 
- dopravné značky sú objednané.  

 
RSDr. Peter Gomboš 
interpeloval Ing. Jozefa Mečiara, zástupcu primátora 
- poukázal tiež na problém s prechádzaním motorových vozidiel cez pešiu zónu, 
- opýtal sa, či stavenisko, ktoré sa nachádza pri ceste smerom na Galantu, nebude 

zasahovať do obchvatu mesta Šaľa, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- odpovedané bude písomne v stanovenom termíne. 

 
Tibor Dubis 
interpeloval Martina Alföldiho, primátora mesta 
- opýtal sa, v akom štádiu je riešenie rušenia nočného kľudu v diskobare K2, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je dohodnuté stretnutie s majiteľmi diskobaru, kde tento problém bude riešený 

a o výsledku bude podaná písomná informácia. 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že problém nie je konkrétne s diskotékou, ale najväčší problém je 

s odchádzajúcimi občanmi, ktorí majú zaparkované autá pri obytnom bloku a sú veľmi 
hluční, 

- myslí si, že by mala byť zabezpečená hliadka MsP, ktorá by dohliadala na 
odchádzajúcich občanov, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nie je možné, aby bolo vyčlenené jedno auto MsP, ktoré by tu každý deň 

hliadkovalo. 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
interpeloval Martina Alföldiho, primátora mesta 
- opýtal sa, ako postupuje príprava budovania obchvatu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že listom bol oslovený minister dopravy a SSC a boli požiadaní o určenie 

termínu rokovania. 
Ing. Tibor Mikula 
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interpeloval Ing. Ladislava Gálla, prednostu MsÚ 
- opýtal sa, či by bolo možné vypracovať harmonogram sprístupnenia mestských 

športových hál, prípadne školských zariadení v správe mesta verejnosti (napr. futbal, 
volejbal a pod.), 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že budú oslovení riaditelia škôl a bude sa táto požiadavka riešiť. 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či nebude ohrozené budovanie obchvatu mesta tým, že do plánu rekonštrukcie 

ciest je zaradených v NSK len 15 km ciest 1. triedy na roky 2007 - 2013, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto má problém so zaradením obchvatu do územného plánu NSK a na  

12. 10. 2007 je dohodnuté rokovanie na KÚ Nitra. 
 
 
   ČASŤ IV. 

ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Ivan Kováč 
 
Ing. Ľubomír Stredanský 
 
 
 
 

 
 
 
                                         Martin Alföldi               Ing. Ladislav Gáll 
                                         primátor mesta               prednosta MsÚ 

 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 25. októbra 2007  


