
ZÁPISNICA 
z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

12. februára 2009 
  
 
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  
1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 17, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Helena Psotová, Ing. Tibor Mikula, Tibor Dubis 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Do písmena C. Hospodárenie mesta doplniť ako bod č. 9 
- Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali – materiál číslo 

C 9/1/09 
 

Stiahnuť z rokovania 1. MsZ nasledovné materiály: 
- Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo C 1/1/09 

(z dôvodu, že v súčasnej situácii v nadväznosti na hospodársku krízu bude potrebné 
pripraviť návrh na zmenu rozpočtu) 

 
- Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, Nešporova č. 1015/24, Šaľa – opätovné 

prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku - materiál číslo D 2/1/09 
 

- Róbert Meleg, SNP č. 5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku - materiál číslo  
D 3/1/09 
(z dôvodu, že tieto dva materiály spolu súvisia a p. Karol Zadrabaj požiadal o stiahnutie 
materiálu z rokovania MsZ). 
 

Ing. Erika Velázquezová  
- navrhla zameniť poradie prerokovania materiálu číslo D 5/1/09 Vyhodnotenie verejnej 

obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku odčleneného z areálu 
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Základnej školy na Hollého ulici v Šali-Veči, časť parc. č. 3198/114 (nové parc.  
č. 3198/348) o výmere 2 379 m2“ a materiálu číslo D 6/1/09 - Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť Šaľa-Veča – ponuka na zámenu pozemkov, to znamená ako prvý v poradí  
z týchto materiálov prerokovať materiál číslo D 6/1/09. 

 
Martin Alföldi uviedol, že mestské zastupiteľstvo uznesením rozhodlo a súhlasilo s vypísaním 
súťaže, a aj podľa názoru právnika treba najprv doriešiť vypísanú a takmer ukončenú súťaž, 
a až potom sa venovať ďalšej žiadosti. Ak chce MsZ zamieňať pozemky, musí najprv zrušiť 
uznesenie o vypísaní súťaže. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo C 9/1/09 – Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku 
tradičných remesiel 2009 v Šali do písmena C. Hospodárenie mesta 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod C 9/1/09 – Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali, bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o stiahnutí materiálu číslo C 1/1/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa 
na rok 2009  
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo C 1/1/09 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2009, bol stiahnutý 
z programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o stiahnutí materiálu číslo D 2/1/09 - Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, 
Nešporova č. 1015/24, Šaľa – opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo D 2/1/09 – Karol Zadrabaj a manželka Zlatica, Nešporova č. 1015/24, Šaľa – 
opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku, bol stiahnutý z programu rokovania 
MsZ. 
 
Hlasovanie o stiahnutí materiálu číslo D 3/1/09 - Róbert Meleg, SNP č. 5, Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo D 3/1/09 - Róbert Meleg, SNP č. 5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku, bol 
stiahnutý z programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o zmene poradia prerokovania materiálov D 5/1/09 a D 6/1/09  
Prezentácia: 16 
Za:  10 
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Proti:    4 
Zdržal sa:   2 
Materiál číslo D 6/1/09 bude prerokovaný ako prvý v poradí (pred materiálom D 5/1/09). 
 
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: 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/1/09 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 - materiál číslo A 2/1/09 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008 - materiál číslo 

A 3/1/09 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie december 2008, porovnanie terajších 
vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie 
rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 4/1/09    
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa - materiál číslo A 5/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2008 - materiál číslo A 6/1/09 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 

11. decembra 2008 - materiál číslo B 1/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh VZN mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra - materiál číslo B 2/1/09 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií - materiál číslo B 3/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  
7. februára 2008 - materiál číslo B 4/1/09  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008 - materiál číslo C 2/1/09 

predkladá Ing. Peter Hollý, člen hospodársko - finančnej komisie 
2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 3/1/09 

predkladá Ing. Peter Hollý, člen hospodársko - finančnej komisie 
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3. Športovo strelecký klub, Nitrianska 6036, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup 
cien v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov - 
materiál číslo C 4/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Športovo strelecký klub, Nitrianska 6036, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 
stavebný materiál v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších 
predpisov - materiál číslo C 5/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

5. Mestský hokejový klub, Zimný štadión, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 
zakúpenie výstroja pre dorast v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení 
neskorších predpisov - materiál číslo C 6/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné 
náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov - 
materiál číslo C 7/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na 
realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1 etapa“ - materiál 
číslo C 8/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali – materiál číslo 
C 9/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

D. Majetkové záležitosti  
1. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o stanovenie individuálnej 

ceny za prenajaté pozemky pri ČOV v Šali - materiál číslo D 1/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Patrik Polák, Nádražná č. 710/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo  
D 4/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča – ponuka na zámenu pozemkov - materiál 
číslo D 6/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku 
odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici v Šali-Veči, časť parc. č. 3198/114 
(nové parc. č. 3198/348) o výmere 2 379 m2“ - materiál číslo D 5/1/09 
predkladá Gabriela Talajková, predseda komisie 

5. Róbert Horváth a manž. Oľga, Šaľa – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na 
Jaseňovej ul. v Šali - materiál číslo D 7/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

6. Ladislav Gasparovics a manž. Agneša, Čierna Voda č. 377 – žiadosť o odkúpenie 
pozemku na ul. Hlavnej v Šali - materiál číslo D 8/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Kiarafinance s.r.o., Ladislav Gasparovics – žiadosť o zmenu nájomcu - materiál číslo  
D 9/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Materské centrum Mamy mamám n. o., Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného na 
obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej školy  
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(J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali - materiál číslo D 10/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
1. MERK REALITY a.s.; Gabriel Sedlák a manž. Mgr. Matilda Sedláková rod. Kováčová, 

obaja bytom Trnovec nad Váhom č. 708; Mesto Šaľa – dohoda o vysporiadaní 
podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp. č. 7124 na ul. Vlčanskej 
v Šali - materiál číslo F 1/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu akcie „Rekonštrukcia 
križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice Šaľa“ - materiál číslo F 2/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Návrh na úpravu „Prílohy“ zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa v zmysle Správy NKÚ SR 
o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom 
mesta Šaľa - materiál číslo F 3/1/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

G. Vystúpenie verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na vyhlásenie roku 2009 za „Rok demokracie“ - materiál číslo H 1/1/09 

predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Milena Veresová  
členovia:   Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
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 
 



 6

Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ján Kmeťo, Mgr. Jozef Belický 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  14 
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 MUDr. Svetozára Hikkela, 
overovateľov zápisnice zo zasadnutia 8. riadneho MsZ zo dňa 11. decembra 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 1. 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 1/1/09 
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. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 - materiál číslo A 2/1/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Ing. František Botka  - poslanecký návrh  
- podal poslanecký návrh na rozšírenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

o nasledovné body: 
1. kontrola vybavovania podaní na Stavebný úrad v Šali so zameraním na včasnosť 

vybavovania, 
2. kontrola verejného obstarávania mesta Šaľa za rok 2008, 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- rozšíriť plán kontrolnej činnosti o kontrolu vybavovania podaní na Stavebný úrad v Šali 

so zameraním na včasnosť vybavovania, 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý.  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- rozšíriť plán kontrolnej činnosti o kontrolu verejného obstarávania mesta Šaľa za rok 

2008, 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009, 
B. schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008 - materiál číslo 

A 3/1/09 
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 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008, 
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B. berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2008. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie december 2008, porovnanie terajších 

vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie 
rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 4/1/09    

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, koľko mobilných telefónov vlastní MsÚ a či sa bude robiť súťaž aj na 

prevádzkovateľa pevnej linky, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že súťaž na pevného operátora sa zatiaľ nekonala a mesto vlastní 35 mobilných 

telefónov, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že má výhradu generálne k tejto filozofii, a to, že mestskému zastupiteľstvu sa 

výsledky súťaže oznámia, až keď sa niečo rozbehne alebo vysúťaží, v prípade keď ide 
o majetok mesta zaoberá sa tým MsZ, aj keď sa jedná možno len o 1 000,- Sk 
(prepočítané na eurá), ale v prípade súťaží, kde ide aj o 100 mil. Sk (vo vyjadrení euro) sa 
riešia len internou smernicou mesta a poslanci MsZ sú informovaní len následne, čo sa mu 
nezdá ekvivalentné k tomu, 

- podal poslanecký návrh na doplnenie predloženého uznesenia o bod C. Mestské 
zastupiteľstvo ukladá: 
1. predložiť na rokovanie MsZ dnešný interný predpis mesta „Smernica k aplikácii 

zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravujúca postup verejného 
obstarávateľa – mesta Šaľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ v podobe 
návrhu VZN mesta s tým, že bude riešiť účasť MsZ v etape definovania zadania 
a menovaní komisií pri jednotlivých typoch zadávaní zákaziek, 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 
a predložiť ho na schválenie MsZ. 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

- ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že materiál C 1/1/09 týkajúci sa rozpočtu mesta bol 
stiahnutý z rokovania MsZ a mal k nemu pripravený návrh, dovoľuje si doplniť v tomto 
bode písmeno C. uznesenia o nasledovné body: 
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3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) 
výdavkov mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov 
na novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
C. ukladá 
1. predložiť na rokovanie MsZ dnešný interný predpis mesta „Smernica k aplikácii zákona 

NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, upravujúca postup verejného obstarávateľa – mesta Šaľa pri 
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ v podobe návrhu VZN mesta s tým, že bude riešiť 
účasť MsZ v etape definovania zadania a menovaní komisií pri jednotlivých typoch 
zadávaní zákaziek, 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 18 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
2. Spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 

a predložiť ho na schválenie MsZ. 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) výdavkov 

mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 17 
Za:  11  
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia Ing. Štefana Bartošoviča prebehlo skúšobné 
hlasovanie, pôvodné hlasovanie o poslaneckom návrhu číslo 2. a 3. bolo vyhlásené za 
neplatné a následne na to sa opakovane hlasovalo o 2. a 3. poslaneckom návrhu Ing. Štefana 
Bartošoviča. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
2. spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 

a predložiť ho na schválenie MsZ. 
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T: 2. riadne MsZ v roku 2009                                 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 17 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) výdavkov 

mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov na 

novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Z dôvodu nedostatočného počtu poslancov prítomných na rokovaní MsZ bolo rokovanie 
mestského zastupiteľstva na 15 minút prerušené.  
 
Primátor mesta uviedol, že tým, že sa stiahol návrh na zmenu rozpočtu mesta a v nadväznosti 
na hospodársku krízu bude rozpočet mesta prepracovaný, pred jeho schválením v MsZ bude 
rozpočet prerokovaný v komisiách a poslaneckých grémiách. 
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- navrhol upraviť svoj poslanecký návrh v bode 4. nasledovne: 

4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov 
na novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009 
s výnimkou Materskej školy, ul. 8. mája 2, Šaľa, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto bolo úspešné v projekte na rekonštrukciu MŠ na ulici 8. mája 

a rozpočtový náklad sa blíži k 11 mil. Sk, čiže prekračuje hranicu, kde podľa návrhu 
z poslaneckej snemovne je, aby mesto zastavilo obstarávanie, ale mesto musí pripraviť 
verejné obstarávanie do určitého dátumu, teda obstarávanie sa už začalo pripravovať, 

- uviedol, že do výberovej komisie budú nominovaní zástupcovia z poslancov, teda tí, ktorí 
rozumejú stavebným záležitostiam a pod. a navrhol, aby toto obstarávanie nebolo vzaté do 
navrhnutého moratória, 

- uviedol, že čo sa týka redukcie na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) výdavkov 
mesačne, mesto robí opatrenia na to, aby nevydávalo tie náklady, ktoré nie sú nutné 
vydávať, ale je ťažko dodržať presne 80 %, pretože mesto nemá mesačné plány, 

 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že jeho otázku už ozrejmil prednosta MsÚ a nemá iné otázky, 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že verí tomu, že je možné zostaviť krízový variant rozpočtu pre prípad, že sa 

nebudú napĺňať príjmy, teda utlmovanie výdajov aj v oveľa kratšom čase než v horizonte 
budúcich mesiacov, je pripravený zúčastniť sa k tejto veci mimoriadneho mestského 
zastupiteľstva a prerokovať samostatne úpravu rozpočtu aj v oveľa kratšom čase, než aby 
to znamenalo pre fungovanie mesta významnejšie problémy, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že návrh rozpočtu bude nachystaný v čo najkratšom čase, teda v priebehu prvej 

polovice marca bude zvolané mimoriadne MsZ k rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov na 

novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009 
s výnimkou Materskej školy, ul. 8. mája 2, Šaľa, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 18 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

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

C. ukladá 
1. predložiť na rokovanie MsZ dnešný interný predpis mesta „Smernica k aplikácii 

zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravujúca postup verejného 
obstarávateľa – mesta Šaľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ v podobe 
návrhu VZN mesta s tým, že bude riešiť účasť MsZ v etape definovania zadania 
a menovaní komisií pri jednotlivých typoch zadávaní zákaziek, 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. spracovať návrh plánu obstarávania, vrátane návrhu členov komisií na rok 2009 
a predložiť ho na schválenie MsZ. 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. čerpanie bežných výdavkov obmedziť na 80 % z 1/12 pôvodných (schválených) 
výdavkov mesačne, až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009, 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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4. zastaviť všetky obstarávania tovarov a služieb nad 5 tis. EUR a čerpanie prostriedkov 
na novozačínajúce kapitálové výdavky až do prijatia nového rozpočtu na rok 2009 
s výnimkou Materskej školy, ul. 8. mája 2, Šaľa 
T: okamžite             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 18 
Za:  15  
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa - materiál číslo A 5/1/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či v čase keď sa robili zmeny zriaďovateľských listín v Nitrianskom 

samosprávnom kraji asi pred piatimi rokmi, alebo keď sa zlúčila maďarská škola 
s materskou školou, tieto listiny museli byť prerokované v MsZ a uviedol, že nevie o aké 
nedostatky presne išlo, pretože podľa jeho vedomostí zákon vyžaduje, aby zmeny 
v zriaďovateľských listinách prešli schválením v MsZ, ďalej uviedol, že podľa jeho 
informácií sa v minulosti robili akcie podľa toho, aký bol záujem a nerozumie tomu, prečo 
má byť uvedené výchovno – vyučovací jazyk, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je presne v zmysle zákona, ako má byť formulácia v tejto zriaďovacej listine 

uvedená, mesto tento problém konzultovalo a PaedDr. Vrbovský pripravil odpoveď na 
NKÚ na odstránenie týchto nedostatkov, po konzultácii s ním formálne nedostatky 
zriaďovateľských listín nie je potrebné dať preschváliť na MsZ a odstránenie formálnych 
chýb bolo prekonzultované aj s NKÚ, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že nevie posúdiť, či ide o formálny nedostatok alebo zmenu a nevie, či sa na tento 

fakt zabudlo alebo sa o tom nerozhodlo a to je rozdiel, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sa na túto skutočnosť zabudlo, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- myslí si, že až taká „selanka“ to nie je, minimálne z toho dôvodu, že kontrola konštatuje 

25 porušení zákona a zarazilo ho, že na MsR sa výsledky tejto kontroly brali na ľahkú 
váhu, keďže žiadna trestná zodpovednosť z toho nerezultuje, z tohto dôvodu odporúča, 
keďže tu boli porušenia zákonov prevažnej väčšiny podpísaním zmien rozpočtu, na ktoré 
v tom čase nemal primátor kompetenciu, doplniť uznesenie o bod C. ukladá, v znení: 



 13

1. predložiť MsZ informáciu o 16 zmenách rozpočtu v roku 2007, ktoré boli odsúhlasené 
len primátorom mesta napriek tomu, že nemal v tom období k tomu kompetenciu, 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. informovať MsZ o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z výsledku 
kontroly 
T: podľa termínov plnenia priebežne                    Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
    na rokovaniach MsZ 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, ako sa mesto vysporiada s problémom pešej zóny, myslí tým kolaudáciu 

a ostatné súvisiace veci, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že pešia zóna je evidovaná ako rozpracovaný majetok, teda nemá kolaudáciu 

a stavebné povolenie, niektoré procesy, ktoré súviseli s vysporiadaním majetku v tých 
častiach pešej zóny, ktoré sa vzťahovali na stavbu, už boli dokončené a mesto rokuje so 
špeciálnym stavebným úradom dopravným o možnosti vydania stavebného aj 
kolaudačného povolenia spolu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bolo vydané dodatočné stavebné povolenie s kolaudačným rozhodnutím, bolo 

však podané odvolanie, o ktorom špeciálny stavebný úrad nerozhodol, takže zatiaľ nie je 
možné pokračovať, ale po rozhovoroch s prednostom obvodného úradu bude v krátkom 
čase vo veci odvolania rozhodnuté, 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že v minulom období boli aj oveľa menšie prehrešky voči zákonu verejne 

medializované ako obrovské hriechy a pri súbore opatrení, ktoré z kontroly vyplynuli nie 
je žiadna zmienka o tom, či je niekto za tieto nedostatky zodpovedný, porušenia sa môžu 
stať, ale malo by sa postupovať rovnako zodpovedne, ako na tom trval pán primátor 
v čase, keď bol poslancom a stalo sa porušenie zákona, aspoň sa snažiť identifikovať, kto 
je vinníkom, alebo kto má túto chybu napraviť. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
C. ukladá 
1. predložiť MsZ informáciu o 16 zmenách rozpočtu v roku 2007, ktoré boli odsúhlasené len 

primátorom mesta, napriek tomu, že nemal v tom období k tomu kompetenciu, 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                                    Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
2. informovať MsZ o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z výsledku 

kontroly, 
T: podľa termínov plnenia priebežne                          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

          na rokovaniach MsZ 
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Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa,  

B. berie na vedomie 
správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Trnavského samosprávneho kraja v meste Šaľa, 

C. ukladá 
1. predložiť MsZ informáciu o 16 zmenách rozpočtu v roku 2007, ktoré boli odsúhlasené 

len primátorom mesta, napriek tomu, že nemal v tom období k tomu kompetenciu, 
T: 2. riadne MsZ v roku 2009                              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. informovať MsZ o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z výsledku 
kontroly, 
T: podľa termínov plnenia, priebežne                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
    na rokovaniach MsZ 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2008 - materiál číslo A 6/1/09 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že správa o činnosti mesta je formulovaná v pozitívnom duchu, vymenovaním 

toho, čo sa v meste uskutočnilo, ale chcel upriamiť pozornosť na to, že by očakával nejaký 
pohľad dovnútra mesta, do samosprávy a pohľad na to, čo sme mohli urobiť a neurobili 
sme a prečo,  

- ďalej uviedol, že mu v tomto materiáli chýba nejaké zamyslenie sa nad fungovaním 
samosprávy ako takej, pretože tieto dve veci sú navzájom spojené a dovolí si povedať, že 
tu je priestor na diskusiu a nie v médiách, bez nejakej oponentúry a myslí si, že 
antagonizmus v mestskom zastupiteľstve v roku 2008 sa úspešne vyostroval a z jeho 
pohľadu nepôsobí pán primátor ako jednotiaci element, 

- uviedol, že v médiách sa vytvára obraz, že jedine pán primátor a v niektorých prípadoch aj 
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úzka skupina poslancov háji záujmy občanov tohto mesta a na druhej strane stojí väčšina 
poslancov, skorumpovaných, hlúpych, ktorých jediným záujmom je naplniť si vlastné 
vrecká a škodiť občanom tohto mesta, 

- uviedol, že je tu absencia demokracie v praxi, ktorou sa príslušníci demokratických strán 
oháňajú, kde jednou zo zásad je aj rešpektovanie rozhodnutí väčšiny menšinou a právo na 
svoj vlastný názor, toto mu tu chýba a myslí si, že ak sa v tomto nepohneme ďalej, toto 
mesto to pocíti negatívne až do konca volebného obdobia, 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že tento problém tu naozaj reálne existuje a tento materiál je zostavený ako 

materiál o činnosti mesta, postráda to, čo sú problémy mesta, uviedol tiež, že nemá 
ambíciu tu pôsobiť zvyšné dva roky ako človek, ktorý okradol mesto o nejaké peniaze 
svojimi návrhmi, ten kto predložil diletantský návrh a neodvolal zástupcu primátora 
a podobné hodnotenia v novinách, toto sú veci, ktoré budú prehlbovať nie najzdravšie 
vzťahy v mestskom zastupiteľstve a práve v tomto prípade by primátor mesta, ktorý by 
mal pôsobiť nadstranícky, mohol zobrať za svoje mať úlohu jednotiaceho prvku, 

- myslí si, že situácia v meste nie je len v intenciách ako priniesla táto správa, reálne 
problémy existujú a vždy existovali a keď sa budeme tváriť, že nie, klameme si do 
vlastného vrecka a dúfa, že aj napriek tomu, že táto správa o tom nehovorila, tento rok 
nastane zmena pomerov a konštruktívnejšie vzťahy v mestskom zastupiteľstve, a že klíma 
v mestskom zastupiteľstve sa zmení k pozitívnemu, čo si praje určite aj väčšina ďalších 
kolegov. 

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

správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2008, 
B. berie na vedomie     

správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2008. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:     4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 8/2008 – XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 

dňa 11. decembra 2008 - materiál číslo B 1/1/09 
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 na zmenu Uznesenia č. 8/2008 - XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
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11. decembra 2008, 
B. schvaľuje 

zmenu Uznesenia č. 8/2008 - XV. z 8. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  
11. decembra 2008 nasledovne: 
- v časti B. schvaľuje, sa za bod. 3 dopĺňa „bod 4. prijatie kontokorentného úveru vo 

výške max. 663 880,00 € (20 mil. Sk) na preklenutie dočasného nedostatku 
finančných prostriedkov v priebehu rozpočtového roka 2009“.  

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
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. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra - materiál číslo B 2/1/09 

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 

návrh VZN mesta Šaľa č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra, 

B. schvaľuje 
VZN mesta Šaľa č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného 
kontrolóra, v predloženom znení.  
 

Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom  znení. 
 
 
3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií - materiál číslo B 3/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či sa v tomto materiáli vypúšťajú veci, ktoré súvisia s tým, že ak aj niečo chýba, 
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žiadateľ sa vyzve na doplnenie, 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- zmeniť termín vrátenia finančných prostriedkov, ktoré boli použité v rozpore so 

schváleným predmetom použitia na účet mesta z 3 dní na 30 dní, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Kántora v znení: 
- zmeniť termín vrátenia finančných prostriedkov, ktoré boli použité v rozpore so 

schváleným predmetom použitia na účet mesta z 3 dní na 30 dní 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Kántora bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo  

návrh VZN mesta Šaľa č. 2/2009 o poskytovaní dotácií, 
B. schvaľuje  

VZN mesta Šaľa č. 2/2009 o poskytovaní dotácií v predloženom a doplnenom znení. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 

dňa 7. februára 2008 – materiál číslo B 4/1/09 
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 na zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa  
7. februára 2008 v znení Uznesenia č. 4/2008 – V. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. júna 2008, 

B. ruší 
Uznesenie č. 4/2008 – V. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo 
dňa 26. júna 2008, 

C. schvaľuje 
zmenu Uznesenia č. 1/2008 – XXIV. z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 7. februára 
2008 takto: 
− pôvodný názov akcie pod „Okružnou križovatkou ulíc Dolná-Vlčanská-Družstevná“ 

sa nahrádza názvom pod stavbou „Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 
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a Družstevnej ulice v Šali“,  
− pôvodná výmera pozemkov cca 2 899 m2 sa nahrádza výmerou pozemkov cca  

11 128 m². 
 
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. Návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008 - materiál číslo C 2/1/09 
Predložil Ing. Peter Hollý, člen hospodársko – finančnej komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh nepriznať primátorovi mesta odmenu za rok 2008 z dôvodu, že 

pred rokom mu bol zvyšovaný koeficient z 1,15 na 1,25 a v dôvodovej správe, ktorá bola 
predložená sú uvedené také isté dôvody, ako boli minulý rok, teda primátor by dostal 
odmenu za to isté dvakrát, 

- uviedol, že zo správy NKÚ vyplýva rad porušení zákonov, na ktorých sa podieľal aj 
primátor, ďalej postoj primátora v kauze „Kráľovská“, kde sa postavil do role neomylného 
a väčšinu poslancov do pozície škodcov mesta, 

- prečítal článok, zo stránky ktorú pripravil Ing. Jozef Mečiar v máji roku 2004,v ktorom sa 
poukazuje na nedostatok finančných prostriedkov v meste, na zvyšovanie poplatkov 
občanov a napriek tomu sa rozhodli poslanci dať primátorovi finančnú odmenu vo výške 
250 tis., ďalej poukazuje na to, či práca primátora bola naozaj taká, že si zaslúži ročný plat 
takmer 1 mil. Sk a poslanci MsZ potvrdili, že z cudzieho sa rozhadzuje ľahko, že nemajú 
žiadnu úctu k peniazom občanov, ktorí svojimi daňami a poplatkami sponzorujú takéto 
senilné počínanie,  

- podal procedurálny návrh, aby o jeho poslaneckom návrhu (nepriznať primátorovi 
odmenu za rok 2008) bolo hlasované tajne, 

 
Ing. František Botka 
- prikláňa sa k tomu, čo povedal Mgr. Varsányi a odporúča prečítať si články, ktoré boli 

predchádzajúce tri roky zverejňované, ako príloha mesačníka Slova Šaľanov,  
- poukázal na žiadosť č. 121 podľa zákona č. 211, z roku 2006, ktorá je zverejnená na 

internetovej stránke mesta, kde je rozpis odmien primátora, zástupcu primátora 
a poslancov vo volebnom období 2002 – 2006, kde sa píše, že v roku 2002 primátor 
nedostal žiadnu odmenu a Martin Alföldi už v minulom roku odmenu dostal a myslí si, že 
návrh Mgr. Jozefa Varsányiho je správny, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že pred rokom, keď kolega Mečiar predkladal návrh, ktorý spomínal Mgr. 

Varsányi, namietal, že minimálne by si dal väčšiu námahu, aby zdôvodnenie bolo 
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zdokladované seriózne, nejako to vtedy označil a teraz má podobné nutkanie, ale zdrží sa,  
- myslí si, že čo sa týka ZŠ Murgaša, sú minimálne traja poslanci, ktorí lobovali za tento 

projekt, takisto za dotáciu na ihrisko ZŠ Hollého, aj za ďalšie aktivity, ktoré sú spomínané 
ako podporné argumenty na pridelenie odmeny primátorovi v takej výške, aj v prípade 
geotermu, kde má svoju nezastupiteľnú úlohu aj primátor, ako valné zhromaždenie zo 
zákona a opýtal sa, ako potom bude ocenené úsilie všetkých tých ľudí, ktorí sa podieľali 
na všetkom pozitívnom v meste, čo sa dosiahlo a osobne si myslí, že to nie je len zásluha 
primátora, 

 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- uviedla, že už odznelo všeličo, vrátane prečítaného článku, ale napriek tomu sa nestavia 

pešia zóna, ktorá stále nie je skolaudovaná, pokiaľ vie, mesto skončilo s plusovým 
výsledkom a nejaké veci boli v meste urobené, dívať sa na to len z jednej strany je to, čo 
bolo kritizované v predošlých diskusiách, poukazovaním na to, ako sa tu všetci máme 
„radi“, je pravda, že za primátorom stojí tím ľudí, ktorí si ocenenie zaslúžia 
a pravdepodobne aj nejaké dostali, ale vždy bolo takým zvykom, že ten kto stojí na vrchu 
pyramídy je ten, ktorého oceňuje mestské zastupiteľstvo a povedať, že za posledný rok sa 
v meste nič neurobilo, je podľa jej názoru dosť odvážne, 

- uviedla, že odmena vo výške 40 % je aj podľa nej veľa a navrhla odmenu vo výške 20 %, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v tomto prípade by sa nemala mýliť odmena s platom, pretože to, že sa tu 

niečo urobilo má primátor zaplatené v plate a tiež poberá zvýšenie o koeficient 1,25, čo je 
forma osobného ohodnotenia, teraz sa hovorí o mimoriadnej odmene a nie je presvedčený, 
či za tie výsledky, ktoré tu sú z minulého roku a v tejto situácii, je táto odmena primeraná, 

- uviedol, že mu prekáža, že v čase duálneho zobrazenia je odmena primátora uvedená len 
v eurách a nevie, či je to z dôvodu, aby to neprovokovalo verejnosť alebo z akého dôvodu, 

- uviedol, že on nie je z tých, kto by primátorovi nedoprial odmenu, ale v tomto čase je 
treba veľmi uvážlivo posúdiť, či je dôvod na vyplatenie mimoriadnej odmeny a stotožňuje 
sa s návrhom, že za minulý rok nie je nutné odmenu primátorovi priznať, 

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že s mnohými vecami súhlasí, ale chcela by vedieť, čo mimoriadne sa kedy 

v tomto meste udialo a napriek tomu v minulosti odmeny boli a čo mimoriadne by sa 
muselo udiať, aby bola odmena primátorovi priznaná, 

 
Ing. Peter Hollý 
- uviedol, že zákon, z ktorého vychádza plat primátora, pozná aj mimoriadne odmeny, ktoré 

sa poskytujú pri mimoriadnych živelných pohromách, ale v tomto prípade ide o odmenu 
primátorovi. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení: 
-  navrhol, aby sa o jeho poslaneckom návrhu (nepriznať primátorovi odmenu za rok 2008) 

hlasovalo tajne,  
Prezentácia: 20 
Za:  13 
Proti:    4 
Zdržal sa:   3 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý. 
 



 20

Voľba volebnej komisie 
Z dôvodu tajného hlasovania bola navrhnutá volebná komisia v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 22 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Ing. Michal Lužica oboznámil prítomných poslancov, že bola naformulovaná otázka (o ktorej 
sa bude tajne hlasovať) v znení: 
Súhlasíte s tým, aby primátorovi mesta Šaľa, Martinovi Alföldimu, bola za rok 2008 priznaná 
odmena? Možnosť hlasovania: áno, súhlasím; nie, nesúhlasím. 
Ing. Michal Lužica sa opýtal Mgr. Varsányiho, či takto naformulovaný text otázky 
korešponduje s jeho poslaneckým návrhom a Mgr. Varsányi súhlasil s navrhnutým textom 
otázky. 
RSDr. Peter Gomboš sa pred začatím hlasovania uistil, či každý poslanec obdržal hlasovací 
lístok. 
 
Po sčítaní hlasovacích lístkov oznámil Ing. Michal Lužica nasledovné výsledky: 
- bolo rozdaných 22 hlasovacích lístkov, odovzdaných a platných bolo 22 hlasovacích 

lístkov, z toho s odpoveďou áno bolo odovzdaných 9 hlasovacích lístkov a s odpoveďou 
nie  bolo odovzdaných 13 hlasovacích lístkov. 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

návrh na odmenu primátorovi mesta Šaľa za rok 2008, 
B. neschvaľuje   

odmenu primátora mesta Šaľa za rok 2008. 
 

 
2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 3/1/09 
Predložil Ing. Peter Hollý, člen hospodársko – finančnej komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Veresová – poslanecký a procedurálny návrh 
- podala poslanecký návrh, znížiť odmenu hlavnej kontrolórky na 10 % a odôvodnila to 

tým, že sa v meste nič mimoriadne nestalo, ale aj tým, že hlavná kontrolórka bola 
nepriamo odmenená tým, že dostala pozemok vo výhodnejšej cene, ako hovorí hodnotová 
mapa mesta, 

- podala procedurálny návrh, aby sa o jej poslaneckom návrhu (znížiť odmenu hlavnej 
kontrolórky na 10 %) hlasovalo tajne,   
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MUDr. Svetozár Hikkel - poslanecký návrh 
- navrhol odmenu vo výške 20 % a súhlasí s tajným hlasovaním, 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mileny Veresovej v znení: 
- hlasovať o výške odmeny hlavnej kontrolórky tajne,   
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že odmena hlavnej kontrolórky nie je to isté ako odmena primátora mesta, 

pretože jej platové pomery sú upravené zákonom a tu je hovorené o tej zložke platu, ktorá 
sa jej vypláca každý mesiac, teda nejde o ročnú odmenu, ale rovnako ako zamestnanci 
MsÚ, majú navýšenie platu formou osobného ohodnotenia a v prípade primátora mesta 
ide o navýšenie platu o koeficient 1,25; rovanko v tomto prípade ide vlastne o osobné 
ohodnotenie hlavnej kontrolórky, nie o ročnú odmenu a keďže v tomto meste podľa jeho 
názoru nepracuje nikto, kto by nemal osobné ohodnotenie, nie je spravodlivé, aby ho 
nemala hlavná kontrolórka, 

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že si je vedomá, že v tomto prípade ide o zložku osobného platu kontrolórky 

a majú ju všetci zamestnanci mesta aj primátor mesta, ale nikto z nich si nekúpil od mesta 
pozemok, 

 
Mgr. Jozef Belický  
- myslí si, že nepripadá do úvahy, aby hlasovanie o pozemku, ktorý kúpila hlavná 

kontrolórka bolo naturálnou odmenou, ktorú by MsZ malo zvažovať pri platových 
pomeroch kontrolórky, tieto dve veci nemajú nič spoločné a nemá pocit, že z jeho strany 
je odmenená tým, že hlasoval o tom, aby si mohla kúpiť pozemok, 

 
Ing. Peter Hollý 
- uviedol, že zákon hovorí o plate aj o mesačnej odmene hlavného kontrolóra, ale v tomto 

prípade ide o to, že odmena  bude vyplácaná polročne podľa výsledkov jej práce. 
 
Ing. Michal Lužica oboznámil prítomných so spôsobom tajného hlasovania o výške odmeny 
hlavnej kontrolórky mesta. 
Zároveň ich oboznámil s formuláciou otázky uvedenej na hlasovacom lístku a to v znení, či 
schvaľujú odmenu vo výške 10 % resp. 20 % za  obdobie od 01. 09. 2008 do 31. 12. 2008. 
 
Po sčítaní hlasovacích lístkov oznámil Ing. Michal Lužica nasledovné výsledky: 
- bolo rozdaných 22 hlasovacích lístkov, odovzdaných 22 hlasovacích lístkov, z toho 

platných bolo 21 lístkov, z toho s odpoveďou 10 % bolo odovzdaných 12 hlasovacích 
lístkov, a s odpoveďou 20 % bolo odovzdaných 9 hlasovacích lístkov. 

 
Hlasovanie o časti uznesenia v znení: 
C. ukladá 

predkladať návrh na odmenu hlavného kontrolóra vždy po uplynutí daného polroka 
kalendárneho roka po predložení správy o činnosti hlavným kontrolórom. 
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T: priebežne             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01.09.2008 
do 31.12.2008, 

C. ukladá 
predkladať návrh na odmenu hlavného kontrolóra vždy po uplynutí daného polroka 
kalendárneho roka po predložení správy o činnosti hlavným kontrolórom. 
T: priebežne             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
 

3. Športovo strelecký klub, Nitrianska 6036, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 
nákup cien v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších 
predpisov - materiál číslo C 4/1/09 

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 poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní 
dotácií v znení neskorších predpisov,  

B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie na nákup cien vo výške 6 000,- Sk (199,16 EUR) na rok 2009 
z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších 
predpisov, na podujatie Veľká cena predsedu krajského streleckého zväzu v streľbe z 
malokalibrových zbraní pre Športovo strelecký klub Šaľa, IČO: 31 196 314. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Športovo strelecký klub, Nitrianska 6036, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 

stavebný materiál v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších 
predpisov - materiál číslo C 5/1/09 

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 poskytnutie dotácie na stavebný materiál v zmysle VZN č. 7/2007 
o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov, 

B. neschvaľuje 
poskytnutie dotácie na stavebný materiál vo výške 28 000,- Sk (929,43 EUR) na rok 2009 
z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších 
predpisov, na vybudovanie pohľadu na strelnici pre Športovo strelecký klub, Šaľa, IČO: 
31 196 314. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  11 
Proti:    1 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Mestský hokejový klub, Zimný štadión, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 

zakúpenie výstroja pre dorast v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení 
neskorších predpisov - materiál číslo C 6/1/09 

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 poskytnutie dotácie na zakúpenie výstroja pre dorast v zmysle VZN č. 7/2007 
o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov,  

B. schvaľuje    
poskytnutie dotácie na zakúpenie výstroja pre dorast vo výške 25 000,- Sk (829,85 EUR) 
na rok 2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií na 
zakúpenie výstroja pre dorast pre Mestský hokejový klub Šaľa, IČO: 36 109 339. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. TJ Slovan Duslo Šaľa, Horná 30, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné 

náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov - 
materiál číslo C 7/1/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že v materiáli je okrem iného stále uvedené aj stanovisko MsR, ktorá tento 

materiál stiahla z rokovania a opýtal sa, načo sa vlastne dotačné materiály predkladajú 
mestskej rade, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mestská rada nemohla rozhodnúť o pridelení tejto dotácie, nakoľko žiadosť 

prekročila limit, o ktorom podľa VZN môže rozhodovať mestská rada, preto bol tento 
materiál stiahnutý a predložený na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu. 

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

žiadosť o poskytnutie dotácie na cestovné náklady v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní 
dotácií v znení neskorších predpisov,  

B. schvaľuje    
poskytnutie dotácie na cestovné náklady vo výške 40 000,- Sk (1 327,76 EUR) na rok 
2009 z kapitoly dotácie v zmysle VZN č. 7/2007 o poskytovaní dotácií, na podujatie účasť 
na ľahkoatletických súťažiach pre TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO: 17 643 953. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP 

KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa –  
1 etapa“ - materiál číslo C 8/1/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell  
- opýtal sa, či realizovanie tejto akcie bude mať len estetický alebo aj ekonomický efekt, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že projekt bude hodnotený aj z ekonomického hľadiska a jedným z kritérií 

hodnotenia bude, akú úsporu prinesie, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že ide o úsporu 57,7 MWh, čo činí cca 7 600 EUR ročne, 
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Martin Alföldi 
- upozornil prítomných na zmenu v uznesení oproti predloženému uzneseniu v sume 

a správne má byť uvedené  762 907,97 SKK. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje: 
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 1. etapa.“, ktorý je realizovaný 
Mestom Šaľa, 

b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, 
c/ financovanie projektu vo výške 9,2 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 

vo výške 762 907,97 SKK /25 323,90 EUR. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Cenník poplatkov na VIII. Jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali – materiál číslo 

C 9/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, na základe akého kľúča bol stanovený nájom v mestskom stánku, ktorý je 

podstatne nižší, ako keď si predajca postaví vlastný stánok a či existujú nejaké kritériá 
prideľovania mestských stánkov, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že čo sa týka prenájmu mestských stánkov bola cena za prenájom stanovená už 

pri vianočných trhoch a mesto chce, aby stánky mali čo najdlhšiu životnosť a počas 
jarmoku určite mesto nepovolí prenájom stánku na predaj občerstvenia, ale na činnosti, 
ktoré by napĺňali charakter tohto jarmoku,  

- uviedla, že prvý cenník bol schválený mestským zastupiteľstvom a terajšie ceny sa od 
neho odvíjajú,  

- uviedla, že kritériom výberu je uprednostnenie tradičných remesiel a v prípade väčšieho 
záujmu, ako je počet stánkov, budú prideľované v poradí, ako prišli žiadosti. 

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

predložený cenník poplatkov na VIII. jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali, 
B. schvaľuje  

predložený cenník poplatkov na VIII. jarmoku tradičných remesiel 2009 v Šali. 
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Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o stanovenie 

individuálnej ceny za prenajaté pozemky pri ČOV v Šali - materiál číslo D 1/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, aký je dôvod na to, že roľnícke družstvo má jednu sadzbu a iný subjekt v meste 

na ten istý účel má mať inú sadzbu, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to historicky takto dané, podľa starých zmlúv, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či roľnícke družstvo má podpísanú zmluvu na dobu neurčitú a nedá sa s ňou nič 

robiť alebo v čom je problém, pretože to nie je celkom fér a bolo by treba s touto zmluvou 
niečo robiť, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sa predpokladalo, že TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. bude pri svojom projekte 

využívať tento pozemok na podnikateľské účely, ale teraz je situácia taká, že chce tento 
pozemok využívať ako poľnohospodársku pôdu a takto to zatiaľ aj využíva, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- myslí si, že z uvedeného dôvodu by mala byť cena taká istá, ako je to v prípade 

roľníckeho družstva, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že boli tri alternatívy a mesto sa prikláňa k pôvodnej alternatíve, ako hovorí VZN 

v podnikateľských projektoch, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- súhlasí s názorom Ing. Bartošoviča a myslí si, že aj poľnohospodárske družstvo by malo 

mať prenájom za takú istú cenu ako má TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o stanovenie individuálnej ceny za prenajaté pozemky, 
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B. schvaľuje 
cenu za prenajaté pozemky - ornú pôdu, využívanú na poľnohospodárske účely v lokalite 
pri ČOV o výmere 28 754 m2, podľa VZN č. 6/2007 - Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta v platnom znení, t.j. v cene 0,033 EUR/m2/rok, v celkovej sume 948,88 EUR/rok 
(28 585,96 Sk), pre spoločnosť TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., IČO: 36 538 078. 

 
Prezentácia: 15 
Za:    4 
Proti:    6 
Zdržal sa:   5  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Patrik Polák, Nádražná č. 710/1, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál 

číslo D 4/1/09 
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, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku - pozemku, novovytvorenej parc.  
č. 2677/11 o výmere 239 m2, v zmysle GP č. 53 – 2008 zo dňa 25. 08. 2008 overeného 
Správou katastra pod číslom 350/08, v cene podľa hodnotovej mapy 46,471 EUR/m2, 
v celkovej sume 11 106,56 EUR (334 596,23 Sk), pre Patrika Poláka, so sídlom Nádražná  
č. 710/1, IČO: 34 758 691 s tým, že spevnené plochy pred objektom o výmere cca 100 m2 
zostávajú v nájomnom vzťahu. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča – ponuka na zámenu pozemkov - 

materiál číslo D 6/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že do diskusie k  prerokovávanému materiálu sa prihlásila Ing. Machová a 

prečítal vyjadrenie ZŠ J. Hollého, ktoré je podpísané riaditeľom školy a členmi 
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pedagogickej rady školy, v ktorom odporúčajú prijať pôvodnú variantu odpredaja časti 
pozemku v areáli ZŠ J. Hollého, čo je v súčasnosti jediné objektívne riešenie z hľadiska 
ekonomickej efektívnosti pre najbližšie obdobie, odpredaj zabezpečí úsporu finančných 
prostriedkov na údržbu priestoru, investovanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
budovy školy, školskej jedálne, telocvične a ostatné potrebné investície, členovia rady 
školy a predseda rady rodičov boli oboznámení so stanoviskom vedenia školy, 

 
Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh 
- uviedol, že v tejto žiadosti ide o pozemky, z ktorých jeden je majetkom mesta a je 

predmetom obchodnej súťaže, ktorej vyhlásenie schválilo MsZ a pokiaľ nebude súťaž 
nejakým spôsobom ukončená, nie je možné dávať pozemok do iného procesu, 

- podal procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva 
dovtedy, kým nebude ukončená súťaž. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva. 
Prezentácia: 21 
Za:  12 
Proti:    6 
Zdržal sa:   3 
 
Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici v Šali-Veči, časť 
parc. č. 3198/114 (nové parc. č. 3198/348) o výmere 2 379 m2“ - materiál číslo 
D 5/1/09 

Predložila Gabriela Talajková, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Gabriela Talajková, ako predkladateľka materiálu stiahla materiál z rokovania MsZ. 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v súťaži na Kráľovskú mu bolo hlavnou kontrolórkou vytknuté, že ukončil 

súťaž bez rozhodnutia MsZ a opýtal sa Ing. Alžbety Sedliačikovej, ako má v tomto 
prípade postupovať, aby predišiel tomu, že by niečo porušil, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že nevidí analógiu tohto prípadu s prípadom Kráľovskej, pretože v tomto prípade 

stiahol predkladateľ materiál z rokovania MsZ a myslí si, že v tomto prípade sa môže 
stiahnuť materiál, ak rozhodne o tom mestské zastupiteľstvo,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo nemá v tomto prípade o čom rozhodovať, pretože 

materiál už bol predkladateľom stiahnutý z rokovania, pri tomto bode je on štatutárom, 
kde mu súťažné podklady ukladajú niečo a opýtal sa, ako to má vyriešiť, pretože minule 
to vyriešil tak, ako si myslel, že je to v zmysle zákona a bolo mu to kontrolou vyčítané, 
preto požiadal hlavnú kontrolórku mesta, aby navrhla riešenie, 
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- uviedol, že v súťažných podkladoch je uvedené, že vyhlasovateľ oznámi uchádzačovi 
výsledky VOS písomne, v termíne do 7 dní od právoplatnosti uznesenia z 1. riadneho 
MsZ v roku 2009 a znovu sa opýtal, ako má ukončiť súťaž, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že z 1. MsZ nebude právoplatné uznesenie a z jeho rokovania nie je žiadny 

výsledok, pretože materiál nebol prerokovaný, 
 
Martin Alföldi 
- požiadal pani Talajkovú, keby aspoň prečítala, aké je rozhodnutie komisie, pretože 

predpokladá, že rozhodnutie stiahnuť materiál z rokovania MsZ bolo len jej osobným 
rozhodnutím a nie všetkých členov komisie, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že pani Talajková predkladá materiál z poverenia komisie, ako jej predsedníčka, 

ale nie ako osoba a teda, ako osoba nemôže negovať rozhodnutie komisie, ktoré bolo 
predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva,  

 
Gabriela Talajková, predsedníčka komisie, predložila predmetný materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor 
- uviedol, že víta rozhodnutie komisie a v čase krízy budú získané finančné prostriedky 

prínosom do rozpočtu mesta a taktiež budú prínos v realizácií aktivít v prospech školy, 
 
Ing. Erika Velázquezová – procedurálny návrh 
- uviedla, že v prípade tohto materiálu má mnoho nejasností a podala procedurálny návrh 

stiahnuť materiál z rokovania MsZ,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Eriky Velázqueovej v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ 
Prezentácia: 19 
Za:    9 
Proti:    7 
Zdržal sa:   3 
Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej nebol prijatý. 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že by nešlo o prvý prípad, ak by sa po úspešnej súťaži odpredaj neuskutočnil, 
- uviedol, že pre neho je vyšším princípom získanie pozemku cintorína nie za cenu tohto 

pozemku, keďže sa sám zúčastnil na zhruba dvojročnom procese snahy mesta o zámenu 
pozemkov s cintorínom, kde cirkev túto možnosť odmietala, 

- uviedol, že v súčasnosti je situácia taká, že na VMČ a aj medzi poslancami počul také 
názory, že cirkev má o tento pozemok záujem, aby ho potom odpredala a uviedol, že sa na 
túto skutočnosť opýtal večanského pána farára, ktorý ho ubezpečil, že to takto nie je 
a požiadal ho, aby modifikoval tento návrh tak, že cirkev by bola ochotná zameniť len tú 
časť, ktorá je pod kostolom, bez predmetného trojuholníka, za tú časť čo má cirkev pod 
cintorínom, s tým, že cirkvi ide hlavne o to, aby pred kostolom nestála budova, 

- podal poslanecký návrh, aby nebola prijatá žiadna ponuka a aby spoločnosti SPORTER 
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s.r.o. bol bez súťaže ponúknutý rovnaký pozemok na školskom dvore, podľa cenovej 
mapy a priamym odpredajom bola odsúhlasená rovnaká výmera na opačnom konci 
školského dvora, 

 
Martin Alföldi 
- myslí si, že mesto dnes nevie určiť, aký pozemok by malo spoločnosti SPORTER s.r.o. 

ponúknuť, 
- uviedol, že rokovaní s rímsko – katolíckou cirkvou o zámene pozemku v okolí cintorína, 

ktorý dnes má farnosť v prenájme s cintorínom bolo niekoľko, predstavitelia mesta 
absolvovali rokovanie, ktoré bolo vopred dohodnuté s arcibiskupom aj napriek tomu, že 
arcibiskupstvo vedelo, že arcibiskup v tom čase bude na dovolenke, odmietol ich prijať aj 
jeho zástupca a bolo rokované len s právnym zástupcom arcidiecézy Dr. Škumátom, kde 
bolo jednoznačné stanovisko, že porušením kanonického práva scudzovaním pozemkov 
neexistuje zameniť tieto dva pozemky,  

- uviedol, že podľa jeho súkromného názoru sa mu zdá návrh na zámenu pozemkov 
špekulatívny, pretože rímsko-katolická cirkev nemá odbornú spôsobilosť na prevádzku 
cintorína, túto prevádzku zabezpečuje mesto a mesto sa stará aj o pozemok v okolí kostola 
aj napriek tomu, že tento pozemok vlastní cirkev, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že svoj návrh myslel tak, aby primátor mesta mal mandát od mestského 

zastupiteľstva rokovať so spoločnosťou SPORTER s.r.o. o priamom odpredaji, s tým že 
s touto záležitosťou je uzrozumený každý poslanec MsZ, že na predmetnom pozemku 
bude spoločnosti SPORTER s.r.o. ponúknutá možnosť priameho odkúpenia navrhnutého 
pozemku, 

 
Ing. Miroslav Polónyi – faktická poznámka 
- uviedol, že primátor sa vyjadril, že cirkev zrazu súhlasí so zámenou, čo je v poriadku, má 

však obavu, či tým, že mesto ustúpi teraz od obchodnej súťaže a nepredá predmetný 
pozemok tomu, kto súťaž vyhral, stratí možnosť získania finančných prostriedkov 
z odpredaja, zároveň sa nevyrieši ani situácia s pozemkom a ktovie, aké stanovisko 
v konečnom dôsledku pri podpisovaní prípadnej zmluvy zaujme cirkev, 

 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že sídlisko vo Veči je prehustené a myslí si, že by bolo vhodné ponechať tu 

zelenú zónu slúžiacu pre všetkých obyvateľov, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- znova uviedol, že sa zúčastnil mnohých rokovaní s cirkvou, ale nemá pocit, že dnes mesto 

vytrucuje cirkev tým, že si pozemok nevezme, ale pre neho je podstatné to, aby sa 
vysporiadal cintorín, ktorý by mal patriť mestu, 

- tlmočil stanovisko cirkvi, že netrvá ani tak na zámene pozemku, ako na tom, aby sa v tejto 
časti nič nestavalo, teda mesto nemusí prísť ani o peniaze tým, že ponúkne spoločnosti 
SPORTER s.r.o. iný pozemok a tým vyhovie aj požiadavke cirkvi, 

 
Martin Alföldi 
- doplnil, že prísľub spoločnosti SPORTER s.r.o. bol, že sa bude o ihrisko starať, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že stále sa argumentovalo niečím, že ochudobňujeme deti a školu o zeleň, to 
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znamená, že zámenou by prišla škola asi o 2 400 m² bez akejkoľvek odplaty, 
- uviedol, že predmetné pozemky, ktoré sú ponúknuté spoločnosti SPORTER s.r.o. sú 

v súčasnosti betónové plochy, kde sa nachádzajú prípojky a iné rozvody, ak by prišlo 
k zámene, mesto by prišlo o tento priestor, spomínaný trojuholník je pravidelne ničený 
verejnosťou zo sídliska a hovoriť kvetnato o tom, že treba nechať verejnosti zelený pás pri 
takomto prístupe verejnosti ako doteraz, nie je celkom namieste. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku odčleneného z areálu Základnej 
školy na Hollého ulici v Šali – Veči, 

B. neschvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici 
v Šali – Veči, časť parc.č. 3198/114, podľa GP č. 40/2008, overeného Správou katastra 
Šaľa dňa 15.08.2008 pod.č. 327/08, novovytvorená parc.č. 3198/348 o výmere 2 379 m2, 
v cene 40 €/m2, t.j. v celkovej sume 95 160 € (2 866 790,20 Sk) pre víťaza VOS - 
spoločnosť SPORTER s.r.o. so sídlom v Bratislave, Gabčíkova 4, IČO: 35 935 979, 
zastúpenú konateľom Bc. Martinom Černákom, s tým, že v kúpnej zmluve bude 
zakotvená podmienka dodržania účelu odkúpenia pozemku – výstavba sídla spoločnosti 
(kancelárske priestory s príslušnými skladovými a parkovacími priestormi) a podmienka 
zmluvnej pokuty pre prípad nedodržania účelu odkúpenia pozemku,  

C. schvaľuje 
zrušenie VOS, 

D. odporúča 
primátorovi mesta rokovať so spoločnosťou SPORTER s.r.o. o ponúknutí adekvátneho 
pozemku so súhlasom s priamym odpredajom v zmysle cenovej mapy mesta. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    7 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
 
Poslanecký návrh Mg. Jozefa Belického nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemku odčleneného z areálu Základnej 
školy na Hollého ulici v Šali – Veči, 

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku odčleneného z areálu Základnej školy na Hollého ulici 
v Šali – Veči, časť parc. č. 3198/114, podľa GP č. 40/2008, overeného Správou katastra 
Šaľa dňa 15.08.2008 pod. č. 327/08, novovytvorená parc. č. 3198/348 o výmere  
2 379 m2, v cene 40 EUR/m2, t. j. v celkovej sume 95 160 EUR (2 866 790,20 Sk) pre 
víťaza VOS - spoločnosť SPORTER s.r.o. so sídlom v Bratislave, Gabčíkova 4, IČO:  
35 935 979, zastúpenú konateľom Bc. Martinom Černákom, s tým, že v kúpnej zmluve 
bude zakotvená podmienka dodržania účelu odkúpenia pozemku – výstavba sídla 
spoločnosti (kancelárske priestory s príslušnými skladovými a parkovacími priestormi) 
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a podmienka zmluvnej pokuty pre prípad nedodržania účelu odkúpenia pozemku.  
 
Prezentácia: 20 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Róbert Horváth a manž. Oľga, Šaľa – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku na 

Jaseňovej ul. v Šali - materiál číslo D 7/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Ladislav Polónyi – poslanecký návrh 
- uviedol, že predmetný pozemok nie je možné využiť na akýkoľvek účel pre iného 

záujemcu, žiadatelia sa o daný pozemok starajú a podal poslanecký návrh, aby sa 
hlasovalo o žiadosti v tej podobe, ako ju podali žiadatelia,  

 
Ing. Marián Kántor 
- opakovane uviedol, že cenová mapa by mala slúžiť aj v takýchto prípadoch, keď sa 

predávajú pozemky, ktoré nie je možné predať súťažou a nemôžu slúžiť na výstavbu, 
cena 150,- Sk/m² nie je hospodárenie s majetkom mesta ako si predstavuje, a vyslovuje 
počudovanie nad navrhnutou cenou. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho v znení: 
 Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/116 o výmere cca 129 m2, v cene 
4,979 EUR/m2, t.j. v celkovej sume cca 642,29 EUR (19 349,63 Sk) do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. Devátovej, obaja 
trvale bytom Šaľa, Jaseňová ul. č. 15, s vecným bremenom spočívajúcim v práve pešieho 
prechodu cez uvedenú parcelu v pásme širokom 1,5 m v prospech vlastníkov pozemkov 
parc. č. 614/107 až 614/115. 

 
Prezentácia: 16 
Za:    8 
Proti:    4 
Zdržal sa:   4 
 
Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho nebol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/116 o výmere cca 129 m2, v cene 
43,152 EUR/m2, t.j. v celkovej sume cca 5 566,60 EUR (167 699,39 Sk) do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. 
Devátovej, obaja trvale bytom Šaľa, Jaseňová ul. č. 15, s vecným bremenom spočívajúcim 
v práve pešieho prechodu cez uvedenú parcelu v pásme širokom 1,5 m v prospech 
vlastníkov pozemkov parc. č. 614/107 až 614/115. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Ladislav Gasparovics a manž. Agneša, Čierna Voda č. 377 – žiadosť o odkúpenie 

pozemku na ul. Hlavnej v Šali - materiál číslo D 8/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že podporuje návrh za plnú cenu, aj keď v materiáli je žiadosť o zníženie ceny, 

ale po stretnutí s p. Gasparovicsom v tejto veci, pán Gasparovics súhlasí s plnou cenou,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- nesúhlasí so stanoviskom hospodársko-finančnej komisie a myslí si, že tieto dve veci 

spolu nesúvisia a chcel by vedieť, čo ich k takémuto záveru viedlo, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že na takomto stanovisku sa zhodla hospodársko-finančná komisia a motívom 

bolo len vysporiadanie podĺžností pána Gasparovicsa voči mestu, čo je nezaplatené 
nájomné a nepodpísaná zmluva ohľadne Kráľovskej, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že sa mu nezdá fér spájať tieto dve veci a opýtal sa, či by Ing. Mečiar podpísal 

kúpnu zmluvu za tých podmienok, ktoré sú dané, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že podmienky súťaže boli vopred dané, a ak by on s podmienkami súťaže 

nesúhlasil, nešiel by do súťaže, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, o aké podmienky ide, 
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MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že na pozemok je záložné právo, 
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že žiadne záložné právo tam nie je, ale je tam oprávnená držba a opýtal sa, prečo 

pán Gasparovics išiel do súťaže, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že zastáva ten názor, že treba veci pomenovať a povedať, kto má v čom akú 

mieru viny, pretože takisto sme sa z médií dozvedeli, že poslanci sú nekvalifikovaní 
a nevedia o čom rozhodujú a dovolí si tvrdiť, že aj predstavitelia vedenia mesta nevedeli 
o tom, čo to znamená oprávnená držba, 

- ďalej uviedol, že prejavom demokracie je aj neschovávať sa za nejakú komisiu, poslanci 
vzhľadom na to, aký priebeh celá súťaž mala a pán primátor súťaž ukončil, rozhodli 
o predaji pozemku, vtedy už ale neplatil návrh zmluvy ani žiadne iné podmienky, ktoré 
boli odsúhlasené v súťaži, z toho vyplýva, že ide o dvojstranný právny akt dvoch 
samostatných a zvrchovaných subjektov a treba sa dohodnúť, 

- uviedol, že v januárovom Slove Šaľanov sa dočítal, že pán Gasparovics návrh zmluvy 
nepodpísal, ani ju nepripomienkoval pre vraj nejaké nové reálne skutočnosti, ktoré 
neexistujú, 

- myslí si, že buď tu viazne komunikácia, alebo má každý iné informácie, zrejme aj pán 
Gasparovics spravil chybu, že písomne neprezentoval dôvody nepodpísania, 

- uviedol, že uznesenie platí rok a vzhľadom na túto novú skutočnosť, že zmluva sa 
nepreberá automaticky zo súťaže faktom je, že sa treba nejako dohodnúť,  

- uviedol, že to, že tam oprávnená držba bola na 99 % ako nová skutočnosť pre všetkých je 
fakt, kto si to teraz prizná, alebo bude pracovať s tým a hrať sa na múdreho tak klame, 
takže nevie, kto z prítomných by išiel do takej investície, či vydá finančné prostriedky do 
pôdy a niekto sa po skúsenostiach s „mexikoplacom“ bude oháňať zrazu s nejakým 
predbežným opatrením, ktoré si za 50 tis. kúpi na súde a do konca roku budú peniaze 
v pôde a nebude sa tam dať nič robiť, to znamená, že treba o tejto veci diskutovať a musia 
byť nejaké záruky z jednej aj z druhej strany, že keby niečo také nastalo, tak sa tieto veci 
ošetria, 

- uviedol, že nie je všetko čierno – biela, ako povedal Ing. Mečiar, ale pravda je niekde 
v strede a myslí si, že ak by sa chcelo, určite by bola táto kauza ďalej a nevidí dôvod, 
prečo by, ak sú tam oprávnené požiadavky mesta, nemali byť uspokojené,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je veľmi rád, keby v prvom rade Ing. Bartošovič pomenoval veci pravým 

menom, žiadne nové skutočnosti nie sú, to že také poloobvinenie, že ani vedenie mesta 
nevedelo čo je oprávnená držba, čestne prehlasuje, že vedel, čo je oprávnená držba a ako 
sa s ňou nakladá, pretože túto vec nie raz a opakovane konzultoval s Ing. Boženou 
Tóthovou, 

- ďalej uviedol, že si plne stojí za tým, čo povedal v Slove Šaľanov, pretože žiadna nová 
skutočnosť neexistuje, pánovi Gasparovicsovi bol v septembri zaslaný návrh na kúpnu 
zmluvu, je pravdou, že sa neprenáša zmluva z VOS a je zmluvu potrebné vyrokovať, ale 
dodnes mesto nemá žiadnu odpripomienkovanú zmluvu od pána Gasparovicsa, 

- uviedol, že pokiaľ príde pán Gasparovics so svojim právnym zástupcom na rokovanie 
a začne s tým, že sa vyskytli nové skutočnosti, čím je oprávnená držba, tak to nie sú nové 
skutočnosti, pretože táto skutočnosť je známa od roku 2007 od vypísania 1. kola VOS, 

- oprávnená držba končí 9. decembra 2009, platnosť uznesenia končí 19. augusta 2009 
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a chcel by vedieť ako sa zachová pán Gasparovics, ktorý pozemok kúpil dobrovoľne 
a mal si byť vedomý všetkých rizík, ktoré z tejto kúpy vzniknú, opýtal sa dokedy bude 
pán Gasparovics čakať,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že hovorí o tom, že viazne komunikácia, všelikade sa všeličo rozpráva, ale je 

fakt, že mesto sa niekoľko mesiacov písomne nespýtalo, či a ako s tým mieni pán 
Gasparovics naložiť, 

- ďalej uviedol, že na 99,9 % je presvedčený, že pán prednosta o oprávnenej držbe nevedel 
a o tom, že primátor mesta tvrdí, že o nej vedel, tak si tom myslí svoje a má na to dôvody, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že pán Gasparovics ho navštívil spolu s Ing. Bartošovičom, kedy bolo hovorené 

o tom, že má problémy s úvermi a dohodli sa, že do 15. decembra 2008 oznámi 
skutočnosti týkajúce sa predmetného predaja, ale neohlásil sa, komunikoval len s Ing. 
Tóthovou, alebo prednostom MsÚ a dodnes sa k zmluve nevyjadril, 

- myslí si, že mesto a on, ako primátor, aktívne pristupuje k tejto veci a opýtal sa, koho 
záujmy v tomto prípade chránime, znovu uviedol, že oprávnená držba bola uvedená aj 
súťažných podkladoch a ak si to pán Gasparovics nevšimol, je to jeho chyba, 

- uviedol, že pán Gasparovics odmietol podpísať dodatok č. 3 k zmluve na „mexikoplac“ aj 
keď sa s ním osobne dohodol, pretože tam bol problém s územným plánom, pristúpilo sa 
k zmene územného plánu, ktorá vyšla z toho, že mesto skúsi rozšíriť zastavanú plochu, 
aby mohol plánovaný objekt rozšíriť a povedal, že keď bude schválená zmena ÚP CMZ 
podpíše predmetný dodatok ku zmluve, ktorý ale dodnes odmieta podpísať, 

- uviedol, že keď sa už rozoberá celý tento prípad, mesto mohlo 06. 02. 2008 odstúpiť 
jednostranne od nájomnej zmluvy, pretože pán Gasparovics minimálne v dvoch bodoch 
zmluvu porušil, ale všetky dôvody a problémy treba riešiť obojstranne, ale pán 
Gasparovics nerieši nič, maximálne ho obviňuje, že nechce podpísať zmluvu, čo bol 
znova len výmysel niekoho a znova zopakoval, že informácie uverejnené v Slove Šaľanov 
sú pravdivé a stojí si za nimi, 

  
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že sa mu nepáči, že sa spochybňuje odbornosť prednostu mesta, ale myslí si, že 

prednosta vie čo robí a má za sebou tím ľudí, ktorí sa vo svojej práci vyznajú 
a nepovažuje za vhodné takéto ataky na zdravý rozum niektorých ľudí, 

- uviedol, že sa neskrýva za komisiu, nebol to jeho názor, ale sa mu zapáčil a stotožnil sa 
s ním, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nespochybňuje schopnosti Ing. Gálla, pretože ho pozná už veľmi dlho, ale on 

vie na čo v tejto súvislosti myslel a čo sa týka komisie, niekto im musel dať informácie, 
pretože aj iné prezentované mediálne výstrely do tmy majú jeden spoločný menovateľ, 

- uviedol, že sa nezastáva pána Gasparovicsa, ale že poukázal na to, že tu viazne 
komunikácia a myslí si, že veci treba riešiť, treba pána Gasparovicsa písomne vyzvať 
a keď sa neozve treba v zmysle zákona konať, 

- uviedol, že s pánom Gasprovicsom sa zúčastnil rokovania s primátorom len vo veci 
„mexikoplacu“, ale ohľadne Kráľovskej s primátorom nekomunikoval, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak do 2. riadneho zasadnutia MsZ nebude pán Gasparovics aktívne 
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pristupovať k uzneseniu, ktoré bolo schválené 19. augusta 2008, teda nepodpíše zmluvu a 
nezaplatí kúpnu cenu, dá návrh na zrušenie uznesenia, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že on sa vo svojom diskusnom príspevku len opýtal a nakoniec je obvinený 

z toho, že sa zastáva pána Gasparovicsa,  
- opýtal sa Ing. Mečiara, či vie prečo sa opýtal, či to bola vec komisie a ďalej sa vyjadril, že 

komisia rozhodla, že niečo nebude dané na prerokovanie do MsZ a Ing. Mečiar to sám 
predložil a týkalo sa to konkrétne spomínaného pozemku, 

- poznamenal, že podľa jeho názoru neviazne komunikácia medzi poslancami, ale 
komunikácia medzi primátorom, zástupcom primátora a poslancami. 

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

žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hlavnej v Šali, 
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k. ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 1038/56 o výmere 
108 m2 (výmeru upresní GP), v cene 66,387 EUR/m2, t.j. v celkovej cene 7 169,79 EUR 
(215 997,09 Sk) pre Ladislava Gasparovicsa a manž. Agnešu, trvale bytom Čierna Voda 
č. 377. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1   
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Kiarafinance s.r.o., Ladislav Gasparovics – žiadosť o zmenu nájomcu - materiál číslo  

D 9/1/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že sa stotožňuje s cenou, ktorá je stanovená podľa cenovej mapy, ale v tomto 

prípade, nech mesto rozhodne akokoľvek, nejde o peniaze, 
- uviedol, že mesto má dve možnosti, a to buď podporiť snaženie tohto podnikateľa, aby si 

záväzky, ktoré má voči mestu mohol nejakým spôsobom naplniť, genéza problémov, 
ktoré tam boli, objektívne existovali a dodatky smerovali k tomu, aby sa tieto problémy 
dali vyriešiť, 

- uviedol, že podáva poslanecký návrh aj z dôvodu, aby mesto dalo signál, že má záujem, 
aby sa tieto veci riešili, nie v prospech p. Gasparovicsa ale v prospech tých zámerov, ktoré 
boli odsúhlasené a myslí si, že takýto „kapric“ zo strany mesta, že neodsúhlasí prevod na 
spoločnosť, ktorú vlastní aj tak pán Gasparovics by bol zbytočný, čiže majetkové vzťahy 
nie sú rozdielne a navrhol, aby sa hlasovalo o uznesení v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zmenu nájomcu, 
B. schvaľuje 

zmenu nájomcu v Nájomnej zmluve č. 1/2006–OSMM/G-G Company zo dňa  
10. 02. 2006 v znení dodatkov  z Kiarafinance s.r.o. na Kiara, s.r.o. 

- myslí si, že diskusie o tom, čo by mesto mohlo, malo alebo mohol a chcel p. Gasparovics, 
sú úplne zbytočné a mesto by malo vyjsť p. Gasparovicsovi v ústrety a malo by ukázať, že 
má snahu napomáhať jeho úsiliu a nie robiť mu napriek, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak by mesto chcelo v tomto prípade robiť napriek, tak jednoducho 

jednostranne odstúpi od nájomnej zmluvy, pretože má na to minimálne dva dôvody a to, 
že nedodržal termín územného rozhodnutia a nezaplatil zvýšenú cenu za nájom,  

- uviedol, že táto záležitosť bola viackrát diskutovaná s Ing. Boženou Tóthovou a tento 
návrh nesmeroval k tomu, aby došlo k neschváleniu nového nájomného vzťahu, ale išlo 
o to, aby mesto nerobilo dodatok pre dodatok, ale bude jednoduchšie, ak sa nájomná 
zmluva rozhodnutím MsZ zruší a na základe nového uznesenia sa spíše nová nájomná 
zmluva, 

- myslí si, že v čase, keď banka posudzuje žiadosť o úver, je jedno či ide o firmu s iným 
názvom, ale je podstatné, že v každej firme figuruje jedna a tá istá osoba a banka bude 
žiadosť posudzovať tak, ako keby to mal napísané na jednej firme a ubezpečil, že zo 
strany mesta tu nie je žiadny kapric, 

 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- opýtal sa Mgr. Belického, aké záväzky voči mestu má nájomca, či ide o finančné záväzky, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že tieto finančné záväzky sa týkajú toho, že p. Gasparovics nemá podpísaný 

dodatok k nájomnej zmluve, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, aké sú vedené záväzky p. Gasparovicsa v účtovníctve mesta, ktoré je potrebné 

vysporiadať 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že p. Gasprovics zaplatil pôvodnú výšku nájomného za uplynulý rok, teda takú 

akú platil za predchádzajúce roky, nepodpísal novú nájomnú zmluvu, s tým, že ju podpíše 
až keď bude schválený ÚP CMZ a toto nedodržal, rozdiel pôvodného nájomného 
a zvýšeného nájomného nie je zaplatený, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či to znamená, že túto pohľadávku eviduje mesto alebo o aký záväzok ide, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že pánom Gasparovicsom nie je platené nájomné v zmysle schváleného VZN, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto v zmysle toho, aby vyšlo v ústrety pánovi Gasparovicsovi nevyužilo 

právo z nájomnej zmluvy a jednostranne neodstúpilo od zmluvy pre porušenie z jeho 



 38

strany, boli nejaké dohody, preto sa to neobjavilo v účtovníctve, zo strany mesta je 
nájomná zmluva podpísaná, ale pán Gasparovics ju odmieta podpísať a zaplatiť zvýšenú 
sumu, 

- uviedol, že objektívne priznáva problémy s JEDNOTA, s. d. Galanta a s odvolaním so 
spoločnosťou VODOMONT, a.s., ale aj takéto veci sa riešia s tým, s kým je nájomný 
vzťah, 

- uviedol, že rokovania s pánom Gasparovicsom prebiehali už od januára 2007 a prvá jeho 
návšteva bola taká, či zruší uznesenie o prenájme pozemku, kde primátor uviedol, že bude 
rešpektovať názor väčšiny a nebude meniť rozhodnutia z roku 2006, 

- ďalej uviedol, že sa dohodli na nejakom postupe, kde pán Gasparovics prišiel s návrhom, 
že by predmetný pozemok chcel zastavať ešte viac, dohodol sa so susedmi, prebiehala 
dohoda, že bude vybudovaná prístupová cesta v zmysle územného rozhodnutia 
k susedným pozemkom, následne sa dohodli, že by mohlo ísť o pokračovanie ulice 
Feketeházyho a nakoniec je on prezentovaný ako človek, ktorý nechce vyjsť pánovi 
Gasparovicsovi v ústrety, aj keď aj na jeho pokyn sa začalo rokovať o zmene územného 
plánu centrálnej mestskej zóny, aby bol územný plán postavený tak, aby nebolo potrebné 
územné rozhodnutie pre túto stavbu, ale mohlo sa ísť na stavebné povolenie, 

- uviedol, že nevie ako inak ešte vyjsť pánovi Gasparovicsovi v ústrety, mesto vlastne len 
spravilo poriadok v nájomných zmluvách, stará nájomná zmluva bude ukončená, podpíše 
sa nová nájomná zmluva a nemyslí si, že má niektorý z poslancov problém ju preschváliť, 
pretože určite pán Gasparovics investoval finančné prostriedky do toho, aby projekt 
pripravil, 

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- opýtal sa, že keď si pán Gasparovics prenajal pozemok a chcel stavať, prečo ešte nestavia, 

či je problém mu vydať stavebné povolenie alebo je to jeho vinou, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že jeden dôvod prečo nemohol konať je predbežné opatrenie súdu na základe 

žaloby JEDNOTA, s. d. Galanta o určení vlastníctva, nakoniec po určitej dobe 
JEDNOTA, s. d. Galanta žalobu stiahla, čím bolo zrušené predbežné opatrenie, pán 
Gasparovics začiatkom roka prišiel s informáciou, že má vypracovaný nový projekt a chce 
zastavať viac ako je v územnom pláne schválené, mal v pláne odkúpiť pozemky od 
ďalších vlastníkov, ale podmienkou bolo vybudovať prístupovú komunikáciu k pozemku 
pani Pappovej, ktorá nemá iný prístup, išlo to na územné rozhodnutie, riešilo sa aj 
prepojenie ulice Feketeházyho a mesto spoločne s pánom Gasparovicsom tlačilo aj na 
VODOMONT, a.s. na odpredaj pozemku, ktorý mesto potrebuje,  

- uviedol, že pánovi Gasparovicsovi bolo vydané územné rozhodnutie, voči ktorému podal 
odvolanie VODOMONT, a. s., toto odvolanie skončilo na krajskom stavebnom úrade, 
ktorý ho zrušil, následne sa pán Gasparovics rozhodol, že stiahne žiadosť o územné 
rozhodnutie, pretože schválením zmien CMZ nie je potrebné v budúcnosti robiť územné 
rozhodnutie, ale stavebné povolenie, podľa jeho vyjadrenia by do konca apríla mal mať 
projekt, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, či už susedia nebudú mať námietky, či by už mohol dostať stavebné povolenie 

a mohol by začať so stavbou, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že nebude prejudikovať to čo susedný vlastník, susedný vlastník je mesto 

a VODOMONT a.s., a mesto sa stále snaží nájsť riešenie na to, aby bola dokončená ulica 
Feketeházyho, ale s Ing. Alexovičom sa nedá rokovať a nie je s ním možná dohoda, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- opýtal sa, ktorý zo spoločníkov v spoločnosti KIARAFINANCE s.r.o., ktorých mená sú 

totožné, podal žiadosť, nakoľko v spoločnosti KIARA, s.r.o. je už len jeden žiadateľ, 
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že najprv nebola doručená žiadosť, len výpis z obchodného registra novej firmy 

a tiež, že poprosil p. Gasparovicsa, aby predložil vizualizáciu. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zmenu nájomcu, 
B. schvaľuje 

zmenu nájomcu v Nájomnej zmluve č. 1/2006–OSMM/G-G Company zo dňa 10.02.2006 
v znení platných dodatkov, z Kiarafinance s.r.o. na Kiara s.r.o. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Materské centrum Mamy mamám n. o., Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného na 

obdobie trvania nájomnej zmluvy za nebytové priestory v objekte bývalej materskej 
školy (J. Palárika) na ul. Družstevnej v Šali - materiál číslo D 10/1/09 

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 odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy 
mamám, 

B. schvaľuje 
nájomcovi Materské centrum Mamy mamám n. o., Šaľa, prenájom za nebytové priestory 
a časti dvora za symbolickú cenu 0,05 EUR/mesiac t. j. 0,60 EUR/rok (18,- Sk/rok), a to 
od 01. 01. 2009 do doby trvania nájomného vzťahu t.j. do 15. 10. 2011, s tým, že režijné 
náklady si bude nájomca hradiť v plnej výške. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  13 
Proti:    0 
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Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. MERK REALITY a.s.; Gabriel Sedlák a manž. Mgr. Matilda Sedláková rod. 

Kováčová, obaja bytom Trnovec nad Váhom č. 708; Mesto Šaľa – dohoda o 
vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp. č. 7124 
na ul. Vlčanskej v Šali - materiál číslo F 1/1/09 

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 

dohodu o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.  
č. 7124 na ul. Vlčanskej v Šali, 

B. schvaľuje 
dohodu o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k Objektu obchodu a služieb súp.  
č. 7124, postaveného na pozemkoch parc. č. 890/14, 890/15, 890/16 na ul. Vlčanskej 
v Šali medzi vlastníkmi nasledovne: 
1. Gabriel Sedlák a manž. Mgr. Matilda, rod. Kováčová, obaja trvale bytom Trnovec nad 

Váhom, ul. Lesná č. 708, obchodné priestory „Kvetinárstvo“, orient. č. 8, celková 
výmera podlahovej plochy 95,12 m2, v celosti v režime ich BSM, spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti 9 512/17811-in,  

2. MERK REALITY a.s., Bratislava, ul. Gorkého č. 8 - 12, obchodné priestory 
„CESTOVNÁ KANCELÁRIA“, orient. č. 10, celková výmera podlahovej plochy 
51,89 m2, v celosti, prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach vo veľkosti 5 189/17811-in, 

3. Mesto Šaľa, nebytové priestory „VEREJNÉ WC“, orient. č. 12, celková výmera 
podlahovej plochy 31,10 m2, v celosti, prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na 
spoločných častiach a zariadeniach vo veľkosti 3 110/17811-in. 

Podieloví spoluvlastníci majú stavbu medzi sebou finančne vysporiadanú.  
Správu objektu Obchodu a služieb súp. č. 7124 na parc. č. 890/14, 890/15, 890/16 budú 
podieloví spoluvlastníci vykonávať v rozsahu, ako im to vyplýva z veľkosti ich 
spoluvlastníckych podielov. 
Práva k pozemkom parc. č. 890/14 – zastavaná plocha o výmere 107 m², parc.  
č. 890/15 – zastavaná plocha o výmere 59 m², parc. č. 890/16 – zastavaná plocha 
o výmere 43 m², nie sú predmetom vysporiadania podľa tejto dohody.  

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
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Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na realizáciu akcie 

„Rekonštrukcia križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice Šaľa“ - materiál 
číslo F 2/1/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či v cene 44 mil. Sk je myslená celá rekonštrukcia, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to celá cena rekonštrukcie a z toho 29 mil. Sk poskytne NSK. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh „Zmluvy o združení“ finančných prostriedkov na realizáciu stavby „Rekonštrukcia 
križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice v Šali“ medzi Mestom Šaľa 
a Nitrianskym samosprávnym krajom, 

B. schvaľuje   
návrh „Zmluvy o združení“ finančných prostriedkov na realizáciu stavby „Rekonštrukcia 
križovatky ciest II/573, III/5085 a Družstevnej ulice v Šali“ medzi Mestom Šaľa 
a Nitrianskym samosprávnym krajom. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na úpravu „Prílohy“ zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa v zmysle Správy 

NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a 
nakladania s majetkom mesta Šaľa - materiál číslo F 3/1/09 

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 na úpravu prílohy Zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa v zmysle Správy NKÚ SR  
o  výsledku kontroly hospodárenia s  finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom 
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mesta Šaľa a zmenu Uznesenia č. 5/2001 – V. z  mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 
29. októbra 2001,  

B. schvaľuje 
1. zmenu Uznesenia č. 5/2001 – V. z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 29.októbra 

2001 takto: 
- v prvej odrážke sa záver vety „a pozemok parc. č. 2681 o výmere 1 585 m²“ 

nahrádza výrazom „a pozemok parc. č. 2681/1 o výmere 1 235 m².“  
2. úpravu prílohy Zriaďovacej listiny OSS mesta Šaľa spočívajúcu v rozdelení zvereného 

nehnuteľného majetku na stavby a pozemky v súlade s bodom B.1. tohto uznesenia.   
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Primátor uviedol, že aj to bolo jedným z porušení zákona, ktoré vytklo NKÚ a je ešte z roku 
2001 a uviedol to na margo toho, že Ing. Bartošovič vo svojom diskusnom príspevku žiadal 
určiť zodpovednosť za porušenia v zmysle správy NKÚ. 
 
Ing. Štefan Bartošovič uviedol, že on nežiadal o určenie zodpovednosti za porušenia 
vyplývajúce z kontroly NKÚ.  
 
 
G. VYSTÚPENIE VEREJNOSTI 
      Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na vyhlásenie roku 2009 za „Rok demokracie“ - materiál číslo H 1/1/09 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že chce nadviazať na svoj príspevok na začiatku rokovania MsZ a myslí si, že 

demokraciu a svoj vzťah k udalostiam spred dvadsiatich rokov by sme mali dokazovať 
inak a z tohto vyznieva, ako keby ostatné roky boli nedemokratické a myslí si, že ide len 
o prázdne gesto. 

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

návrh na vyhlásenie roku 2009 za „Rok demokracie“, 
B. vyhlasuje 

rok 2009 za „Rok demokracie“, 
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C. ukladá 
1. predložiť na rokovanie MsZ návrh VZN č. .../2009 o určení názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev v meste Šaľa, 
T: 3. riadne rokovanie MsZ     Z: zástupca primátora 

2. vyhlásiť architektonickú súťaž o dielo, ktorým bude pamätník pripomínajúci obdobie 
pred 17. novembrom 1989. 
T: 2. riadne rokovanie MsZ     Z: prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 17 
Za:    9 
Proti:    0 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Michal Lužica 
- interpeloval prednostu MsÚ a opýtal sa, či existujú nejaké exaktné ukazovatele 

merateľnosti výkonu zamestnancov MsÚ v nadväznosti na koncoročné odmeny, či sa vie 
exaktne definovať, či si zamestnanec plní svoje povinnosti a má nárok na odmenu, či sú 
zamestnanci oboznámení s týmito ukazovateľmi a či sa tieto ukazovatele priebežne 
vyhodnocujú a zamestnanci sa s nimi priebežne oboznamujú alebo sú dané len na 
subjektívnej báze nadriadeného.  

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto nemá vypracovaný takýto systém hodnotenia, ale takýto systém riadenia 

kvality bol pripravovaný a bolo rokované s viacerými firmami, ktorého súčasťou by boli 
aj pravidelné hodnotenia zamestnancov, ale zatiaľ nebola vybratá spoločnosť, ktorá by 
celú túto procedúru zrealizovala, 

- uviedol, že čo sa týka koncoročných odmien, v rozpočte je aj na tento rok schválený 
určitý balík finančných prostriedkov, ktorý by mal byť a aj v minulosti bol delený tým 
spôsobom, že odmenu navrhovali jednotliví nadriadení za činnosti, ktoré boli v priebehu 
roka vykonávané mimo štandardných pracovných činností, ale štandardizovaný systém 
mesto vypracovaný nemá. 

 
Martin Alföldi  
- doplnil, že zatiaľ len mestská polícia má vypracovaný systém hodnotenia mestských 

policajtov na základe štvrťročného vyhodnotenia, na základe tohto hodnotiaceho systému 
sa hodnotia zamestnanci a to formou osobného ohodnotenia. 

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, čo s tým chce MsÚ robiť, aby rozptýlil pochybnosti o tom, že odmeny sú 

prideľované na základe subjektívnych, priateľských a iných kritérií. 
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Ing. Ladislav Gáll 
- zopakoval, že tak, ako už uviedol, štandardizáciu týchto procesov by mal riešiť audit 

činností a nastavenie procesov v meste tak, aby sa mesto dostalo k určitej méte, ktorá 
bude tieto procesy vyhodnocovať, je to v pláne, ale zatiaľ ešte takáto spoločnosť nie je 
vybratá. 

 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- uviedol, že minulý rok dával interpeláciu ohľadne zjednosmernenia premávky pred ZŠ  

J. Murgaša a doteraz nedostal odpoveď.  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že zjednosmernenie cesty pred ZŠ J. Murgaša bude riešiť generel, ktorý je teraz 

na pripomienkovom konaní v Nových Zámkoch. 
 
  
Ing. Štefan Bartošovič 
- interpeloval primátora mesta a uviedol, že v Správe o činnosti mesta je stručná informácia 

o aktuálnom stave vo veci vysporiadania záväzku spoločnosti VODOMONT a. s. s tým, 
že prebehlo pojednávanie 16. 01. 2009 a ďalšie má byť 17. 02. 2009 a chcel by požiadať 
o bližšiu informáciu o tejto záležitosti, 

- chcel by požiadať o informáciu, čo bráni podpisu zmluvy na predaj pozemku pre 
poľovnícke združenie Agačáreň vo Veči, 

- poprosil písomnú odpoveď na obvinenie pána primátora, že povedal, že žiada vyvodenie 
zodpovednosti za nálezy zistené NKÚ na dnešnom rokovaní MsZ, chce vedieť kde a čo 
povedal, pretože si myslí, že ešte nie je dementný a dával si pozor na to, čo povie a ak 
dostane preukázateľne také vyjadrenie, dáva verejný prísľub, že na pamätník demokracie 
dá 10 000,- Sk.   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že čo sa týka informácie ohľadne VODOMONT a.s. bolo odročené pojednávanie 

z dôvodu, že napriek tomu, že sa uskutočnilo niekoľko rokovaní s touto spoločnosťou 
a právny zástupca mesta JUDr. Kelemen bol v kontakte s právnym zástupcom spoločnosti 
VODOMONT a.s., kde pred otvorením pojednávania bola dohoda, že právny zástupca 
spoločnosti VODOMONT a. s. doručí svoje námietky k žalobe, nedoručil ich, sudkyňa 
otvorila konanie a JUDr. Kelemen sa námietky dozvedel až na pojednávaní a bolo treba 
sformulovať právne stanovisko mesta k ich právnemu stanovisku a nebolo možné 
pokračovať v pojednávaní, 

- uviedol, že čo sa týka poľovníckeho združenia Agačáreň nie je podpísaná zmluva nie 
preto, že by on nechcel, ale ešte stále ju JUDr. Kelemen neparafoval a oficiálny dôvod 
nevie, ale neoficiálny dôvod je výška stanovenej ceny, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že práve z dôvodu, že aj on má nejaké iné informácie, žiada o písomnú odpoveď 

a myslí si, že je potrebné k tejto skutočnosti zaujať jednoznačné stanovisko,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak sa v zvukovom zázname preukáže, že vyvodenie zodpovednosti za nálezy 

zistené NKÚ požadoval poslanec Mgr. Belický už vopred sa verejne ospravedlňuje, 
- uviedol, že na odľahčenie ešte bude parafrázovať vyjadrenie Ing. Bartošoviča o tom, že je 
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v mestskom zastupiteľstve dosť sváru a že by mestské zastupiteľstvo malo pokračovať 
v konštruktívnej debate, čo bolo zhruba o 14.45 h a o 14.46 h začali znova sváry , 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že primátor nedal priestor na diskusiu a opýtal sa, čím sa tie sváry prejavili. 
 
 

 ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
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