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

2. októbra 2008 
  
 
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  
6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 20, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ján Kmeťo 
 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Martin Alföldi pozval prítomných poslancov na návštevu mesta Oroszlány dňa 21. 10. 2008, 
a z tohto dôvodu oznámil aj zmenu termínu zasadnutia 9. MsR na deň 20. 10. 2008 o 16.30 h. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena A. Informačné materiály a správy bod A 2/6/08 - 

Správy z kontroly vykonanej ÚHK  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

 
- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena B. VZN, normy mesta a uznesenia bod B 7/6/08 – 

Zmena Uznesenia č. 2/2008-XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  
27. 03. 2008 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ   

 
Návrh Mgr. Jozefa Belického: 
- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena A. Informačné materiály a správy bod A 4/6/08 - 

Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií na 
zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku 
komisií 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
 



 2 

- stiahnuť z rokovania MsZ z písmena A. Informačné materiály a správy bod A 5/6/08 - 
Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do septembra 
2008  
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  

 
Tieto materiály navrhuje stiahnuť z rokovania MsZ a predložiť ich na 7. zasadnutie MsZ  
z dôvodu, že ich považuje za veľmi dôležité a poslanci mali málo času na ich podrobné 
preštudovanie a prerokovanie vo VMČ a v komisiách MsZ. 

 
 
Hlasovanie o stiahnutí bodu A 2/6/08 - Správy z kontroly vykonanej ÚHK z písmena  
A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod A 2/6/08 - Správy z kontroly vykonanej ÚHK  bol stiahnutý z programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o stiahnutí bodu B 7/6/08 - Zmena Uznesenia č. 2/2008-XIX. z 2. riadneho 
zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 27. 03. 2008 z písmena B. VZN, normy mesta a uznesenia 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod B 7/6/08 - Zmena Uznesenia č. 2/2008-XIX. z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
27. 03. 2008 bol stiahnutý z programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o stiahnutí bodu A 4/6/08 - Správa o činnosti komisií mestského 
zastupiteľstva a o účasti členov komisií na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a 
návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií z písmena A. Informačné materiály 
a správy 
Prezentácia: 21 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 
Bod A 4/6/08 - Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva a o účasti členov komisií 
na zasadnutiach komisií za roky 2007 a 2008 a návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií 
bol stiahnutý z programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o stiahnutí bodu A 5/6/08 - Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie 
od januára 2007 do septembra 2008 z písmena A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
Bod A 5/6/08 – Správa o činnosti zástupcu primátora za obdobie od januára 2007 do 
septembra 2008 bol stiahnutý z programu rokovania MsZ. 
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Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/6/08 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie máj – september 2008, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu – materiál číslo A 3/6/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií – 

materiál číslo B 1/6/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa  
29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16. 2. 2006 – materiál číslo B 2/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 – materiál číslo B 3/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa – materiál 
číslo B 4/6/08  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele – materiál číslo B 5/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Šaľa a návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1 – materiál číslo B 6/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
C. Hospodárenie mesta 
      Nie sú predmetom rokovania. 
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D. Majetkové záležitosti  
1. Maximilián Hollý a manž. Miriam, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa; Peter Ondriaš a manž. 

Stanislava, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul. – 
materiál číslo D 1/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul. – 
materiál číslo D 2/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. 1/ Zuzana Moravčík Psotová a manžel Peter, Pionierska 20, Šaľa, a 2/ Margita Kandová       
a manžel Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Pionierskej –  

      materiál číslo D 3/6/08 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

E. Personálne záležitosti 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva „Nitriansky vedomostný región“ a spoluprácu 

na projekte „Nitriansky vedomostný región“ – materiál číslo H 1/6/08  
predkladá Ing Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda:  Ing. László Gyurovszky  
členovia : RSDr. Peter Gomboš, Gabriela Talajková 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednosta MsÚ 
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Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor Martin Alföldi požiadal Ing. Štefana Bartošoviča a MUDr. Jozefa Grella, 
overovateľov zápisnice zo zasadnutia 5. riadneho MsZ zo dňa 11. septembra 2008, aby 
vyjadrili stanovisko vo veci správnosti a úplnosti zápisnice.  
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 1/6/08 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa na stav plnenia uznesenia, ktoré sa týka výkonu kontroly v súvislosti s verejnou 

obchodnou súťažou na ulici Kráľovskej; v akom je stave plnenie tohto uznesenia, nakoľko 
to nie je zaradené do programu rokovania MsZ, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že kontrola bola vykonaná, ale nebola ukončená prerokovaním z dôvodu jeho 

neprítomnosti a bude predložená na 7. riadne zasadnutie MsZ v novembri 2008, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- požiadal, aby tento materiál bol poslancom predložený v dostatočnom predstihu, aby sa 

ním mohli zaoberať, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že aj toto bol dôvod nepredloženia na rokovanie tohto MsZ, pretože poslanci by 

materiál obdržali až tesne pred začiatkom rokovania MsZ. 
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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. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie máj – september 2008, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu – materiál číslo A 3/6/08  

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   

správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie máj – 
september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu, 

B. berie na vedomie 
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie máj – 
september 2008, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, 
zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 o poskytovaní 

dotácií – materiál číslo B 1/6/08  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2007 o poskytovaní dotácií, 
B. schvaľuje  

všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:     0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa  
29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16. 2. 2006 – materiál číslo B 2/6/08 

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  

návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa  
16. 2. 2006, 

B. schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
č. 3/2003 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia v znení Dodatku č. 1 zo dňa  
29. apríla 2004 a Dodatku č. 2 zo dňa 16. 2. 2006, v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 - materiál číslo B 3/6/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2001  
o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku 
č. 1 zo dňa 29. apríla 2004, 

B. schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. apríla 2004, v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom  znení. 
 
 
4. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa – 
materiál číslo B 4/6/08  

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- oboznámil prítomných s odpoveďou na svoju interpeláciu prednesenú na 5. riadnom MsZ 

dňa 11. 09. 2008 ohľadom výšky zaplatených poplatkov za psov v meste, z ktorej 
vyplýva, že k 30. 08. 2008 bola uhradená daň za psov vo výške 192 371,- Sk, čo je cca 
o 80 000,- Sk menej ako v minulom roku. 

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

návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa,  

B. schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území 
mesta Šaľa, v predloženom znení.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2007 o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele – materiál číslo B 5/6/08 
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  

návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele, 

B. schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  
č. 3/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Šaľa a návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného 
plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1 – materiál číslo B 6/6/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Ladislav Gáll uviedol materiál a vyzval Ing. arch. Imricha Pleidela, aby prítomných 
informoval o predloženom materiáli.   
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa na pripomienky spoločnosti ALBA s.r.o. týkajúce sa pešej zóny a to, ako je do 

budúcnosti možné vyriešiť problém prístupu k prevádzke tejto spoločnosti, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- uviedol, že asi nie je kompetentný odpovedať na túto otázku, ale od začiatku bolo v rámci 

ÚP a v zmysle projektovej dokumentácie riešené, že každá prevádzka na pešej zóne mala 
umožnený prístup pre zásobovanie, návštevníkov a personál, takto to bolo aj v prípade 
prevádzok v okolí spoločnosti ALBA s tým, že je tu určitá možnosť priameho príjazdu do 
týchto prevádzok z ulice Feketeházyho, keďže sa medzitým zmenil vlastník parcely, 
mesto malo záujem riešiť túto situáciu prenájmom komunikácie, ktorá je teraz 
vybudovaná, aby do týchto prevádzok bol možný trvalý prístup, 

- myslí si, že táto situácia bola riešená maximálne ako to bolo možné, už z hľadiska 
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územno-plánovacej prípravy a nevie si predstaviť, čo je možné vykonať viac k všeobecnej 
spokojnosti každej strany,  

- uviedol, že osobne nevidí žiadne prekážky na oficiálne sprevádzkovanie pešej zóny,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že žiaľ všetky prekážky ešte nie sú prekonané tak, aby mesto mohlo mať 

očakávaný konečný efekt z využívania pešej zóny, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, ako je to s riešením lokality za ulicou Murgašovou, 
 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
- uviedol, že toto bolo predmetom zmien a doplnkov územného plánu mesta ako celku, ale 

v tejto lokalite bolo upustené od návrhu, aby sa zvyšovala podlažnosť a je určená na 
zástavbu na bývanie.  

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

zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Šaľa a návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1, 

B. schvaľuje 
zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa a Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Šaľa – zmeny a doplnky č. 1, 

C. ukladá 
spracovať čistopis zmien a doplnkov CMZ mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia 
pripomienkového konania. 
T: 17. 10. 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 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Maximilián Hollý a manž. Miriam, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa; Peter Ondriaš a manž. 

Stanislava, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul. 
– materiál číslo D 1/6/08 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

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

zmluvný odplatný prevod pozemkov, novovytvorené parc. č. 2310/53 o výmere 17 m2 
a parc. č. 2310/54 o výmere 8 m2 v zmysle GP č. 038/08 overeného Správou katastra pod 
č. 330/08, spolu o výmere 25 m2, v cene 1.500,- Sk/m2, spolu v celkovej sume 37.500,- Sk 
(1.244,77 €) nasledovne: 
- parc. č. 2310/53 o výmere 17 m2, v sume 25.500,- Sk (846,44 €), pre Maximiliána 

Hollého a manž. Miriam, obaja trvale bytom Šaľa, P. Pázmaňa č. 54/28, v 1/1 do BSM, 
- parc. č. 2310/54 o výmere 8 m2, v sume 12.000,- Sk (398,32 €), pre Petra Ondriaša 

a manž. Stanislavu, obaja trvale bytom Šaľa, P. Pázmáňa č. 54/28, v 1/1 do BSM. 
 

Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej 

ul. – materiál číslo D 2/6/08 
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 ul. Mostovej, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemkov, novovytvorené parc. č. 2308/2 o výmere 106 m2, 
parc. č. 2308/3 o výmere 1 m2 a parc. č. 2308/4 o výmere 9 m2 v zmysle GP č. 35/2008 
overeného Správou katastra pod č. 323/08, spolu o výmere 116 m2, v cene podľa 
hodnotovej mapy 2.000,- Sk/m2, v celkovej sume 232.000,- Sk (7.700,98 €) pre 
spoločnosť MENERT, spol. s r.o., so sídlom Šaľa, Hlboká 3. 

 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. 1/ Zuzana Moravčík Psotová a manžel Peter, Pionierska 20, Šaľa, a 2/ Margita 
Kandová a manžel Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na 
ul. Pionierskej – materiál číslo D 3/6/08 

 
Ing. Ladislav Gáll ako predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
G. VYSTÚPENIE VEREJNOSTI 
      Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región 

a spoluprácu na projekte „Nitriansky vedomostný región“ - materiál číslo H 1/6/08  
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- podporila tento návrh, nakoľko ide o informatizáciu celého kraja, 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, na čom konkrétnom sa bude mesto Šaľa podieľať, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že treba pripraviť prostredie, kde bude mesto poskytovať on-line služby pre 

občanov, napríklad už najbližšie majetkové a daňové priznania by mali mať občania 
možnosť podávať cez web a takto by malo byť sprevádzkovaných asi 130 služieb, ktoré 
poskytuje mesto. 

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

návrh na vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na 
projekte „Nitriansky vedomostný región“,  

B. schvaľuje 
vstup Mesta Šaľa do Partnerstva Nitriansky vedomostný región a spoluprácu na projekte 
„Nitriansky vedomostný región“  za nasledujúcich podmienok: 
a) projekt bude predložený ako pilotné riešenie národného projektu, 
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b) finančná spoluúčasť Mesta Šaľa bude predložená na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu a to maximálne vo výške 5 % z celkových nákladov projektu 
pripadajúcich na mesto, 

c) integrované technické riešenie projektu bude v maximálnej miere rešpektovať súčasnú 
funkcionalitu IKT samosprávy mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- uviedol, že by bolo dobré znova začať riešiť otázku rekonštrukcie domčeka ľudovej 

architektúry a myslí si, že by to bolo vhodné riešiť cestou VÚC a aj cestou primátora, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že až v máji tohto roku bol úplne vysporiadaný prechod z Trnavského 

samosprávneho kraja na Nitriansky samosprávny kraj, zápis je vykonaný v jednej časti 
a v jednej ešte nie, NSK dal finančné prostriedky a komisia kultúry pravidelne rokuje 
o tomto domčeku,  

- uviedla, že najväčší problém je v narušenej statike, podľa odborného statického posudku 
je nutné opraviť nielen strechu, ale aj základy, je prísľub, že finančné prostriedky vo 
výške 2,5 mil. Sk určené na túto stavbu budú do konca roka vyčerpané a akonáhle sa 
nájde odborná firma, ktorá má oprávnenie na vykonávanie rekonštrukčných prác, začne sa 
s týmito prácami, 

- uviedla, že po jeho zrekonštruovaní bude sprístupnený verejnosti, 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že zastupiteľstvo NSK schválilo na tento rok finančné prostriedky vo výške 

100 000,- Sk na projekty spojené s rekonštrukciou tohto domu, 150 000,- Sk na statický 
posudok a 1 200 000,- Sk na rekonštrukciu, na budúci rok 900 000,- Sk a na rok 2010 
ďalších 900 000,- Sk. 

 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- interpeloval prednostu MsÚ a opýtal sa, z akého dôvodu stiahol materiál číslo D 3/6/08  

Zuzana Moravčík Psotová a manžel Peter, Pionierska 20, Šaľa, a Margita Kandová       
a manžel Oskar, Kukučínova 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Pionierskej 
z rokovania MsZ, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že materiál stiahol z rokovania MsZ na základe dohody so žiadateľmi, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že tu boli dvaja žiadatelia a myslí si, že na 99 % druhý žiadateľ o stiahnutí 

žiadosti nevie, 
- myslí si, že žiadosť bola podaná už dosť dávno na to, aby sa dali vyjasniť nezrovnalosti 

so zákonom o obecnom zriadení alebo inými normami platnými v meste, a z jeho 
pohľadu nebol žiadny dôvod na stiahnutie tohto materiálu z rokovania a o žiadosti sa 
malo rozhodnúť, 

- myslí si, že ak si chce niekto takýmto spôsobom riešiť nejaké antipatie voči pani 
Psotovej, je to smiešne, že na tento úkor trpia všetci žiadatelia. 

 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že na pešej zóne sú stále uvoľňované stĺpy, ktoré majú zabrániť vjazdu na pešiu 

zónu a opýtal sa, či kamerový systém, ktorý je tu nainštalovaný neodhalil páchateľa, 
- uviedol, že sa znovu začínajú po meste kradnúť značky a kryty na kanáloch a navrhol, či 

by nebolo vhodné porozprávať sa s majiteľmi zberných surovín, aby nevykupovali tieto 
kryty, a aby dali o krádeži vedieť mestskej polícii, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka pešej zóny stĺpy boli nevhodne upevnené a mesto vyzvalo 

realizátora, aby odstránil túto závadu, je podaná reklamácia ako voči ukotveniu týchto 
ochranných stĺpikov, tak aj voči vyhotoveniu pešej zóny, kde je na viacerých miestach 
prepadnutá dlažba, 

- uviedol, že čo sa týka vandalizmu v meste, chcel by apelovať aj na poslancov, aby skúsili 
otvoriť túto otázku vo VMČ a apelovali na svojich voličov a vyzvali rodičov, aby 
kontrolovali činnosť svojich detí, 

 
Bc. Peter Krokavec  
- uviedol, že sama polícia na to nestačí a čo sa týka dopravného značenia, bolo s riaditeľom 

gymnázia dohodnuté, že na uliciach Školskej a Pionierskej je hlavne počas víkendov 
zhustený počet policajtov, 

- uviedol, že mestská polícia upozornila majiteľov zberných surovín, že vykupovanie 
takýchto zliatin je protizákonné, ale podľa skúseností nosia páchatelia takto získané 
železo do okolitých obcí, 

- uviedol, že samotným kamerovým systémom nie je možné objasniť všetko, pretože mesto 
nie je v noci dostatočne osvetlené, sú tu umiestnené dva infražiariče a to je na mesto 
málo. 

 
 

 
ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
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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: 
 
Ladislav Košičár  
 
 
Ing. Ivan Kováč 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
predseda: Ing. László Gyurovszky 
 
 
členovia:  RSDr. Peter Gomboš 
                  
 
                Gabriela Talajková 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 8. októbra 2008   


