
ZÁPISNICA 
z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

28. októbra 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 
 
 

Mimoriadne 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  
2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 19, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, MUDr. Svetozár Hikkel. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Doplniť ako bod číslo 6/M2/09 (návrh Ing. Štefana Bartošoviča): 
- Návrh na zlúčenie termínu konania riadneho a slávnostného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v decembri 2009 - ústna informácia  
 
Hlasovanie o doplnení bodu číslo 6/M2/09 – Návrh na zlúčenie termínu konania 
riadneho a slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v decembri 2009 - ústna 
informácia  
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod číslo 6/M2/09 – Návrh na zlúčenie termínu konania riadneho a slávnostného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v decembri 2009, bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie,  určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo 1/M2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 
ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice  
J. Johanidesa v Šali.“ - materiál číslo 2/M2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 
Operačného programu životné prostredie (Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA  - 
I. a III. skupina aktivít) za účelom realizácie projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality 
ovzdušia v Šali“ - materiál číslo 3/M2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

4. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 - materiál číslo 4/M2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na dobu určitú 
od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010 - materiál číslo 5/M2/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Návrh na zlúčenie termínu konania riadneho a slávnostného zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v decembri 2009 - bod číslo 6/M2/09   
predkladá Ing. Štefan Bartošovič, poslanec MsZ  

 
Časť III. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Gabriela Talajková  
členovia: Ing. František Botka, Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednosta MsÚ 
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Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Elena Hlavatá. 
 
Primátor mesta na úvod zasadnutia informoval prítomných o tom, že projekt v rámci výzvy 
Európskej únie v operačnom programe 4.1 A Regenerácia sídiel, samostatne dopytovo 
orientované projekty, ktorého sa mesto zúčastnilo a ktorý podalo v dňoch 17. 09. 2009  
a 24. 09. 2009, bol vyhodnotený ako úspešný, teda mesto získalo 1,66 mil. EUR na 
revitalizáciu verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny v okolí kaštieľa. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo 
1/M2/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký a procedurálny návrh 
- uviedla, že aj keď sa návrh na úpravu rozpočtu predkladá už po niekoľkýkrát, nemôže si 

odpustiť poznámku, že finančnú disciplínu treba dodržiavať a požiadala, aby sa pri 
hlasovaní o návrhu na úpravu rozpočtu hlasovalo zvlášť o programe 9. Vzdelávanie, teda 
o bežných výdavkoch, pretože tieto prostriedky sú prostriedky štátu, ktoré sú nevyhnutné 
k tomu, aby školy a predškolské zariadenia mohli existovať,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že ide už o tretí variant zmeny rozpočtu na rok 2009, na prerokovaní prvej 

varianty sa zúčastnil, mal aj konkrétne výhrady a stále na tých konkrétnych výhradách 
trvá, 

- uviedol, že na rokovaní o ďalšej zmene sa z objektívnych dôvodov nemohol zúčastniť, ale 
na základe sprostredkovaných informácií trvá na svojich pôvodných výhradách, ktoré sú 
v skrátenej forme uvedené v zápisnici zo septembrového rokovania MsZ, ďalej uviedol, 
že teraz je predložený už tretí variant a jeho predchádzajúce pripomienky sa opäť 
potvrdzujú, 

- ďalej uviedol, že všetky tri varianty tretej zmeny rozpočtu majú niektoré spoločné znaky, 
a to nenaplniteľnosť kapitálových príjmov z dôvodu nepripravenosti predaja konkrétneho 
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majetku a to COV, kde pán prednosta v úvodnom slove hovoril o tom, že sa predpokladá, 
že len časť príjmu bude inkasom mesta, ale on je presvedčený, že nebude žiadny príjem    
z tohto predaja, čo v zásade na str. 5 predkladaného materiálu spracovateľ alebo 
administrátor aj konštatuje, teda že príjem z predaja objektu COV, ktorý bol schválený 
a finančné prostriedky budú z časových dôvodov príjmom až budúceho rozpočtového 
roka, a napriek tomu na strane 7 v časti kapitálové príjmy – predaj budov sa uvažuje 
s príjmom vo výške 751 465 EUR,  

- ďalej uviedol, že je presvedčený o tom, že stav prípravy a všetko, čo je treba absolvovať 
s 59 terajšími podnájomníkmi nedáva žiadnu garanciu, že by mesto tento príjem v tomto 
roku videlo, 

- uviedol, že tento stav má príčinu aj v neskorej reakcii mesta na krízu a absencia tzv. 
protikrízového balíčka smerujúca k zníženiu výdavkov hlavne v bežnej časti rozpočtu,   

- uviedol, že pri predkladaní materiálu pán prednosta prezentoval, že sa výrazným 
spôsobom redukujú aj výdaje v bežnej časti, ale je to len akési chytanie zajaca a v zásade 
nás to počká v budúcom roku, kde situácia nebude o nič lepšia, ale si myslí, že ešte horšia, 

- uviedol, že čo sa konkrétne týka akcií smerom k športu, futbalovému štadiónu, jednak 
realizácie infraštruktúry a umelého trávnika, nevie, či toto bolo konzultované so 
spoločnosťou Duslo, a.s., pretože v zámennej zmluve s Duslo, a. s., boli určité 
podmienky, čo a v akých termínoch je treba realizovať, v opačnom prípade nastupujú 
sankcie, 

- osobne si myslí, že aj smerom dovnútra úradu bolo treba prijať určité, možno aj 
nepopulárne opatrenia a uviedol, že vie o čom hovorí, pretože riadi firmu, kde už od 
konca roku 2008 prijali  rad opatrení, aj nepopulárnych, aby nemíňali rezervy a preplávali 
týmito ťažkými časmi bez ujmy, vrátane toho, že by museli snáď aj prepúšťať a dovolí si 
tvrdiť, že za 18 rokov, čo podniká, ešte takúto situáciu nezažil a uviedol, že po celý čas 
pravidelne tento proces sledovali a prijímali rôzne opatrenia, aby sa ich firma vyhla 
určitým problémom, 

- predpokladal, že takéto niečo sa udeje aj zo strany mesta, takisto si myslí, že neprospelo 
to, že sa nekomunikovalo o určitých problémoch predtým, a možno aj za cenu 
mimoriadneho rokovania MsZ sa neprijímali operatívne potrebné opatrenia,    

- ďalej uviedol, že takisto sa z jeho pohľadu nevyznamenala ani finančná komisia, ktorá 
v zásade všetko, čo bolo predložené, odsúhlasila a nemala k tomu žiadne výhrady, 

- tiež si myslí, že o možnom použití prostriedkov pôvodného úveru na prefinancovanie ZŠ 
Murgaša, bolo možné komunikovať už oveľa skôr, pretože určité avíza boli, a mohli sa 
paralelne prijať opatrenia, ktoré by znížili tieto súčasné dopady,  

- ďalej uviedol, že z celého má pocit nejakého chaosu a snahy za každú cenu dosiahnuť 
schválenie zmeny rozpočtu a vtiahnuť poslancov MsZ do spoluzodpovednosti za toto 
konanie, 

- uviedol, že aj vzhľadom k tomu, že roky podniká, si dovolí tvrdiť a má na to vyložene 
pragmatický pohľad a tiež vzhľadom na ťažkú situáciu, ktorá nás ešte v roku 2010 čaká, 
cíti určitý pocit zodpovednosti toto povedať, bez ohľadu na to, či sa s tým ostatní 
kolegovia stotožnia, alebo nie a aký bude záver, 

- uviedol, že ku konkrétnemu materiálu už povedal svoje výhrady, ale návrh na riešenie mu 
pripadá až tragikomický, pretože návrh, ktorý je v návrhu uznesenia, kde by pán primátor 
mal reagovať na negatívny vývoj cashflow, tak je v zásade o tom, že ak nebudú  
prostriedky, čo si myslí, že nebudú, tak primátor rozhodne komu čo nezaplatí a uviedol, že 
sa diví primátorovi mesta, že sa dal do tejto pozície vmanipulovať, pretože osobne si 
myslí, že takého opatrenie nie je potrebné, pretože nás k tomu tak či tak vývoj príjmov 
a stav na bežnom účte prinúti, 

- myslí si, že serióznejšie by bolo povedať, že proste sa niečo neodhadlo dobre, nedocenilo, 
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pochybilo sa a prijať realistické riešenie, ktoré by zabezpečilo realistický rozpočet roku 
2009, 

- ďalej uviedol, že z jeho pohľadu predložený materiál jasne dokazuje, že nie poslanecký 
zbor riadi veci a procesy v tomto meste, ale veci a procesy, resp. niektorí ľudia riadia, 
alebo chcú riadiť poslancov, to nie je dobré a predpokladá, že aspoň časť poslancov s ním 
súhlasí, 

- očakával by v tomto smere, že v zmysle toľkokrát deklarovanej snahy o transparentnosť tu 
bude otvorená diskusia o problémoch vopred a nebudú sa prizývať poslanci ex post 
k spoluzodpovednosti za niečie nekompetentné, a v niektorých prípadoch diletantské 
rozhodnutia, aj keď z rôznych opodstatnených dôvodov uznáva potrebu zmeny rozpočtu 
a potrebu prijatia vyrovnaného rozpočtu, odmieta hlasovať za to, čo je nereálne a odmieta 
preberať zodpovednosť za toto konanie predstaviteľov vedenia mesta a k tomu vyzval aj 
svojich kolegov, ktorým na tom záleží, 

- znova zopakoval, že za takto spracovaný rozpočet hlasovať nebude, navyše ak niekto nie 
je schopný chlapsky priznať, že sa vývoj neodhadol správne, resp. sa nedocenili všetky 
možné dopady, stále sa tvárime, že nič sa nedeje, ale on si myslí, že problémy bolo treba 
riešiť, keď sa rysovali a nie dodatočne schvaľovať to, čo už je nemenné,  

- uviedol, že vzhľadom na to, že sme na prahu nového roku, má veľké obavy z toho, ako 
bude vyzerať návrh rozpočtu na rok 2010, za týchto podmienok, ako je konštruovaná aj 
táto zmena rozpočtu sa ťažisko problémov prenesie do roku 2010 a medializovaná 
informácia o štátnom rozpočte, ktorý ešte viac škrtí príspevky pre mestá a obce nedáva 
žiadnu záruku na to, aby sa situácia, čo sa týka príjmov z podielových daní resp. iných 
príspevkov od štátu zlepšila, 

- uviedol, že si je vedomý, že niektoré veci je potrebné schváliť, a to minimálne rozpočet 
OSS, transfer pre mestskú knižnicu a úpravu rozpočtov základných a materských  škôl, 

- ďalej uviedol, že má svoj názor, ako postupovať, aby sa prišlo ku konsenzu a má svoj 
názor aj na konkrétne kroky pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu, za ktorý je ochotný 
hlasovať, ale očakáva, že toto riešenie predložia mestskému zastupiteľstvu predstavitelia 
mesta, či už na tomto alebo nejakom inom mimoriadnom rokovaní MsZ a zdôraznil, že sa 
mu jedná len o vec a má na to pragmatický pohľad človeka, ktorý riadi firmu 18 rokov, 
ktorá má možno ročný obrat na úrovni rozpočtu mesta, 

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že nevychádza z údivu, ako veci fungujú, pretože vo štvrtok na rokovaní MsZ 

bolo povedané, že areál na Dolnej je na predaj, ale nakoniec sa zistilo, že Dolná nemá 
pridelené ani súpisné číslo, tak sa materiál stiahol,  

- ďalej uviedol, že najvýznamnejšia položka a to predaj COV nie je organizačne 
zabezpečená, opýtal sa na to, ako sa pracuje s úvermi, keď sa poslanci koncom roka 
dozvedia, že prijatý úver bude použitý na krytie bežných výdavkov, prečo sa finančné 
prostriedky najprv míňajú a až potom sa dajú do rozpočtu, 

- ďalej uviedol, že je presvedčený, že vedenie mesta nezvládlo súčasnú situáciu 
a nedokázalo čeliť kríze, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aj on si pamätá prenos platenia faktúr za 10 mil. Sk na začiatku tohto 

volebného obdobia a reakcie na to, ktoré boli miestami až hysterické, 
- ďalej uviedol, že absolvoval stretnutie s p. prednostom a faktom je, že po tomto rozhovore 

si nechal ešte rozležať veci v hlave, pozrel si pripravený materiál a v zásade mu prekážajú 
dve veci, jedna vec je nedostatočná schopnosť od začiatku roka reagovať na situáciu 
v bežnom rozpočte, teda tlak na bežné výdaje pokladá za nedostatočný, pretože sa 
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neodrazil na bežnom rozpočte, aj keď si vydiskutovali, že bežný rozpočet sa zásadne 
nenavyšuje, ale sa ani zásadne neznížil, toto je teda jedna výhrada, ktorú má k rozpočtu, 
a ktorá je už nemenná, druhá vec, ktorá mu vadí je, že ak sa príjme toto rozhodnutie, 
faktúr, ktoré sa prenesú do budúceho roku bude priveľa, teda už dnes je jasné, že bude 
nutné použiť kontokorent vo výške 20 mil. na úhradu a pravdepodobne to bude aj tak 
málo, teda nejaké faktúry a platby budú odďaľované, 

- uviedol, že to hovorí preto, lebo sa týmto zakladá veľmi ťažká východisková situácia, 
pretože pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2010 sa bude vychádzať nie z nulového stavu, ale 
nejakého stavu plus niečo,  

- uviedol, že má radosť z toho, že sa podarilo získať nejaký grant, ale faktom je to, že na 
spolufinancovanie týchto grantov a na prípravu projektovej dokumentácie bude treba 
v budúcom roku finančné prostriedky, taktiež a je si istý, že mu dá p. prednosta za pravdu, 
že tieto finančné prostriedky jednoducho bude treba, a preto sa mu javí, že skutočne 
mohol byť tento rok uzavretý tak, aby bol do budúceho roku čo najviac znížený záväzok, 
ktorý mesto potlačí pred sebou v podobe nesplatených faktúr, 

- uviedol, že on navrhoval riešenie situácie preklenovacím úverom, aby sa do budúceho 
roku neprešlo zbytočne s dlhmi, pretože pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok bude 
situácia ešte neistejšia, lebo výška prepadu, teda negatívneho salda z tohtoročného 
rozpočtu sa nedá stanoviť,  

- znova uviedol, že mesto malo tento výpadok prekryť úverom, skončiť tento rok s nulou 
a v budúcom roku si vytvoriť podmienky na to, aby nám počas roku nerobilo problém 
vykryť jednak bežné výdaje a jednak aj spolufinancovanie projektov, ktoré prípadne 
mesto získa, 

- uviedol, že toto boli zásadné výhrady, ktoré má voči rozpočtu, teda, že tlak na zníženie 
bežných výdavkov bol malý, a že mesto nie je schopné predložiť rozpočet do konca roka 
tak, aby do budúceho roka prešlo čo najmenej záväzkov a to aj za cenu úveru, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto na konci októbra nemá záväzky po lehote splatnosti, s dodávateľmi bolo 

splácanie dohodnuté, pretože mesto musí okamihove k 31. 12. 2009 naplniť kontokorent 
vo výške 20 mil. Sk a 02. 01. 2010 môže z neho čerpať, teda 3. januára 2010 môže byť 
suma 11,5 mil. uhradená, preto nevidí potrebu, aby mesto prijímalo úver,   

- ďalej uviedol, že čo sa týka COV, v septembri 2009 poslanci schválili predaj podielov pre 
nájomcov v COV, po rozhovoroch s jednotlivými nájomníkmi malo mesto pripravené dva 
varianty, a to predať tieto podiely, tak ako ich schválilo MsZ a celú procedúru 
usporiadania si svojich vnútorných vzťahov v rámci tohto objektu by už urobili nájomníci, 
to znamená rozpočítanie na jednotlivé ideálne výmery, 

- znova uviedol, že začiatkom septembra bola schválená procedúra na predaj COV, ale 
dohoda s nájomníkmi bola taká, že celá procedúra bude otočená ináč, s tým, že nájomníci 
vstúpia do procesu prípravy tých ideálnych priestorov, prípravy zápisov do katastra 
a prípravy zmlúv a predpokladá, že keď táto procedúra v priebehu novembra 
prebehne, koncom novembra budú určite k dispozícii nejaké výstupy a môžu nastúpiť 
platby, s čím sa v rozpočte aj počíta,  

- znova uviedol, že nepociťuje potrebu prijať úver, pretože mesto malo trištvrte roka 
v bežnom rozpočte prebytok, s tým, že bol využitý kontokorent, ktorý bude do 31.12.2009 
naplnený, ale vzápätí na druhý deň sa z neho dá uhrádzať, 

- uviedol, že čo sa týka štartu do nového roka, počíta sa s doplatkom za COV a v prípade, 
že by dodávatelia tlačili na splatenie dlžných čiastok, je možné kontokorent zvýšiť, 
a zopakoval, že momentálne mesto nemá faktúry po lehote splatnosti a to je koniec 
októbra, 



 7

Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, aký je voľný priestor v úverovom rámci mesta, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka úverovej zaťaženosti, malo mesto v roku 2007 úverovú zaťaženosť 

26 %, kde sa počítalo už aj s úverom na pešiu zónu, s tým, že za dva roky sa nevrátením  
splátky grantu vo výške 40 mil. Sk zdvihla úverová zaťaženosť o 5 %, teda v súčasnosti je 
to 31 % a limit je 60 %,  

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že Ing. Bartošovič spomínal podobnú argumentáciu ako on už uviedol na 

predchádzajúcich fórach a to, že keď je kríza treba šetriť, ale zo strany niektorých 
poslancov bolo povedané, že možno práve v čase krízy je treba zvyšovať počty 
zamestnancov a uviedol, že vidí chybu aj v poslancoch, ktorí prijatím uznesenia 
neprinútili mestský úrad k zníženiu počtu zamestnancov, čo on vidí ako jednu z možností 
ako šetriť, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že znižovanie počtu pracovníkov nie je jediný spôsob ako ušetriť finančné 

prostriedky, ale znížiť finančné prostriedky na aparát, marketing a náklady je možnosť 
ušetrenia finančných prostriedkov, pretože mesto a každá samospráva musí robiť všetky 
úkony tak ako doteraz, pretože v čase krízy neubudli, súhlasí s tým, že treba efektívne 
vynakladať prácu aj čas, ale treba hľadať spôsob znižovania nákladov na úrade, napríklad 
na materiálovom zabezpečení, ako sú počítače, internet a podobne, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že p. prednosta má pravdu v tom, že čo sa týka bežných výdajov nebolo mesto 

celý rok v platobnej neschopnosti, ale myslí si, že čo sa týka príjmu z predaja majetku, je 
tento prejedaný, 

- uviedol, že k tomu čo p. prednosta odpovedal Mgr. Belickému, že mesto nepotrebuje 
preklenovací úver, pretože bude kontokorent, je potrebné povedať, že keď sa vyčerpá, 
bude ho treba naplniť a raz to bude treba tak či tak zaplatiť, problém vidí v tom, že sa čaká 
na výnosy z predaja majetku, kde ideálne by bolo tieto prostriedky použiť na kapitálové 
výdaje, ktoré mestu niečo prinesú a znova uviedol, že si myslí, že mesto ich prejedá, 

- ďalej uviedol, že je hlboko presvedčený, že bola šanca veľmi rýchlo znížiť bežné výdaje, 
pretože si myslí, že prvý logický krok je zníženie nákladov na nevyhnutne nutné veci 
a druhá vec je, že najväčšia položka v tejto oblasti, ktorou sú osobné náklady a pretože je  
kritická situácia, neostáva nič iné len diskutovať s ľuďmi,  možno s odbormi a presvedčiť 
ich o tom, že lepšie je, keď všetci budú mať výplatu za 4 dni, ako nemať vôbec, 

- ďalej uviedol, že osobne je presvedčený o tom, že personálny audit je len zbavenie sa 
zodpovednosti, pretože keď mesto vie, že chce redukovať stavy ľudí o 10 %, tak to 
nespraví mesto, ale príde audítorská firma, ktorá to odporučí a mesto len vykoná to, čo mu 
niekto odporučil, ďalej uviedol, že už vo februári hovoril o tom, že sa na to treba pozrieť 
tak ako povedal, pretože takéto indície boli už koncom minulého roku a bolo treba sa 
tomu permanentne venovať a hlavne bežnú spotrebu, ktorá sa preje, bolo treba redukovať, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je prekvapený z príspevku Ing. Bartošoviča, ktorý hovorí o tom, že dnes sa ide 

kapitál prejedať, pretože v septembri 2003 bolo uznesením schválené aj napriek tomu, že 
to bolo v rozpore so zákonom, prejedenie kapitálového príjmu, keď sa predal takmer 7 ha 
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pozemok spoločnosti RECYKLA s.r.o. na vykrytie straty rozpočtu, vtedy to nikomu 
nevadilo, ale dnes, keď nám to v čase krízy dokonca dovoľuje zákon, je s tým problém, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že už v minulosti požiadal, aby sa vyhli takýmto diskusiám, ale keďže sa vracajú 

do minulosti znova, požiadal, aby primátor uviedol, konkrétne s ktorým zákonom bol 
predaj v rozpore, pretože to nebolo v rozpore so žiadnym zákonom, zákon to umožňoval 
aj vtedy a bolo to nevyhnutné opatrenie na odstránenie škôd, za ktoré mestský úrad  
nezodpovedal, ale spôsobila ich organizácia, ktorá bola pod priamou kontrolou mestského 
zastupiteľstva,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že chcel povedať len to, že vtedy to nikomu nevadilo a dnes to vadí a Ing. 

Bartošovič bol práve vtedy presadzovateľ minutia kapitálu na sanovanie bežného rozpočtu 
a dnes je proti tomu, 

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že on žiadal vyvodiť osobnú zodpovednosť voči vedeniu a dozornej rade, 

ale ostal tam nedoplatok, ktorý bolo treba sanovať, ináč nič nepresadzoval, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Ing. Bartošovič presadzoval predaj pozemku spoločnosti RECYKLA s.r.o. pre 

spoločnosť SCB s.r.o., 
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že si to rád pozrie, pretože nevie, z akého dôvodu by presadzoval predaj pozemku 

spoločnosti RECYKLA s.r.o.,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- zopakoval, že v 4. štvrťroku sa pripravujú projekty, ide o 4 projekty, ktoré sú rozrobené,  

v septembri bol predložený návrh na zmenu rozpočtu, s ktorým boli poslanci oboznámení, 
v auguste mesto dostalo grant, v septembri bolo predložené riešenie týkajúce sa 
rekonštrukcie ZŠ Murgaša, ktoré bolo v tom čase úročené 1,28 %,  

- uviedol, že nesplatením tejto splátky sa zvýšil úver v hodnote 40 mil. o 5 %, mesto           
k 31. 10. 2009 nemá záväzky po lehote splatnosti, jedná sa o výkyv a musí sa riešiť koniec 
roka, uviedol, že mesto z 206 mil. Sk príjmov cez prerozdelenie daní fyzických osôb 
kleslo o 40 mil. Sk, ale pritom funkcie týkajúce sa chodu úradu, ktoré boli nastavené 
v tomto rozpočte, napr. čistenie komunikácií, boli dodržané a uviedol, že mnohé mestá 
pristúpili k obmedzeniu kosenia trávnikov, vypínaniu verejného osvetlenia, ale mesto 
k takýmto krokom nepristúpilo,  

- ďalej uviedol, že sa zvýšili mzdy o 7 %, čo vyplynulo z kolektívnej zmluvy a znovu 
zopakoval, že sa jedná o riešenie scenára konca tohto roku a začiatku budúceho roku        
a myslí si, že všetko sú to veci, ktoré mesto vie riešiť, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že najprv by sa malo hlasovať o tom, že o programe 9. Vzdelávanie sa bude 

hlasovať samostatne. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení:  
- hlasovať osobitne o programe 9. Vzdelávanie  
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Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,  

B. schvaľuje  
v programe číslo 9. Vzdelávanie bežné výdavky 5 501 448 EUR, kapitálové výdavky 
797 269 EUR, t. j. spolu 6 298 717 EUR. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že keď vo svojom diskusnom príspevku hovoril o potrebe schválenia úpravy 

rozpočtu OSS mesta Šaľa, transfere pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa 
„Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali“ a úpravu rozpočtu pre materské a základné 
školy, myslel tým, že tieto zmeny podáva ako poslanecký návrh, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to podané ako poslanecký návrh nebolo, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že si myslel, že to vyplynulo z jeho diskusného príspevku, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa neho vyplynulo z jeho diskusného príspevku, že o návrhu úpravy 

rozpočtu nebude Ing. Bartošovič hlasovať, ale poslanecký návrh sa podáva, keď už nie 
písomne, aspoň tak, že sa uvedie, že ide o poslanecký návrh. 

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

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,  

B. schvaľuje  
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne: 
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Bežné príjmy:                                            11 375 772 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 942 228 EUR  
Rozdiel:                                                          -566 456 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 2 495 306 EUR 
Kapitálové výdavky:  1 628 354 EUR 
Rozdiel: 866 952 EUR 
    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 13 871 078 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 13 570 582 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:                               300 496 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 2 139 031 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             2 439 527 EUR 
Rozdiel: - 300 496 EUR 
 
Rozpočet na rok 2009 celkom: 
Príjmy celkom: 16 010 109 EUR 
Výdavky celkom: 16 010 109 EUR 
Rozdiel celkom:                                                                     0 EUR 

2. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS 
mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR, 

3. transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána 
Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR, 

4. prijatie preklenovacieho úveru resp. zvýšenie kontokorentného úveru vo výške  
663 000 EUR, na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na 
účtoch mesta Šaľa začiatkom roku 2010, ktorý mesto splatí po prijatí finančných 
prostriedkov do rozpočtu mesta za odpredaj objektu COV, 

C. odporúča 
primátorovi mesta Šaľa vykonať rozpočtové opatrenie v zmysle § 12, ods. 1, písm. c)     
Rozpočtových pravidiel mesta Šaľa, t.j. viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je 
ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov. 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že bod 4. nie je v predloženom návrhu na uznesenie uvedený,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v predloženom návrhu na uznesenie nie je tento bod, ale on ho pri predkladaní 

materiálu vysvetlil,  
- uviedol, že ak bude meškať celá procedúra z predaja COV, ak bude tlak zo strany 

dodávateľov tovarov, prác a služieb, a v prípade, ak bude mesto potrebovať zvýšiť 
kontokorent, tak sa začiatkom roka zoberie preklenovací úver,  

- ďalej je v tomto bode odporučené p. primátorovi vykonať rozpočtové opatrenie a viazať 
rozpočtové výdavky na krytie rozpočtových príjmov, teda celá procedúra by mala byť 
taká, že keď budú chodiť príjmy, jednoznačne budú naviazané na disponibilné príjmy 
v závere roka,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že doplnenie bodu č. 4 si mal osvojiť niekto z poslancov a malo to byť predložené 

ako poslanecký návrh, 



 11

Martin Alföldi 
- uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku je možné, aby predkladateľ predložil svoj 

návrh na uznesenie, 
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že musí byť vopred oznámené, že sa niečo dopĺňa do uznesenia a v tomto 

prípade to takto neodznelo, 
 
Martin Alföldi 
- znova uviedol, že doplnenie bodu č. 4 do uznesenia bolo povedané pri predkladaní 

materiálu.  
 
Prezentácia: 18 
Za:    7 
Proti:    3 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1a-

2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“ - materiál číslo 2/M2/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh  
- navrhol, aby sa hlasovalo o samostatnom uznesení v znení: mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo a schvaľuje transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská 
knižnica Jána Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Mariána 
Kántora v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána Johanidesa 
v Šali“ vo výške 32 654 EUR. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali.“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným Programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa  a okolia 2007-2013; 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP; 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo 

výške 12 189,90 eur.  
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-

3 Operačného programu životné prostredie (Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA 
OVZDUŠIA  - I. a III. skupina aktivít) za účelom realizácie projektu „Opatrenia na 
zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ - materiál číslo 3/M2/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, ako sa bude postupovať v prípade plánovanej výsadby v časti Poľského parku, 

pretože podľa jeho znalostí má tento pozemok v prenájme evanjelická cirkev,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa jeho informácií táto nájomná zmluva už skončila, ale preverí túto 

informáciu,  
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh  
- uviedol, že tento projekt sa dá ešte nejako upravovať, pretože on pokladá za nešťastné 

riešenie uzatvorenie ulice Budovateľskej, 
- uviedol, že tento projekt je potrebné zaplatiť a preto dal poslanecký návrh: Mestské 

zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu schvaľuje kapitálový výdavok na 
projektovú dokumentáciu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ vo výške 
33 600 EUR presunom medzi jednotlivými projektovými dokumentáciami v programe    
1. Plánovanie, manažment a kontrola v prvku 1.2.3 Investičné plánovanie.  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že je určite zástancom toho, aby sa mesto uchádzalo o prostriedky z Európskej 

únie, aby sa skvalitnili jednotlivé činnosti a mestské prostredie,  
- uviedol, že v prípade nákupu čistiacej techniky je uvedené, že nemôže ísť o zimnú čistiacu 

techniku a opýtal sa, čo bude mesto potom s touto čistiacou technikou robiť, jeho druhá 



 13

otázka sa týkala zazelenenia cca 30 000 m² trávnatej plochy a ostatného porastu, uviedol, 
že starostlivosť o tento porast zrejme spôsobí navýšenie nákladov na údržbu, čo sa prejaví 
v bežných výdavkoch,  

- ďalej uviedol, že mierny zmätok má z budovania záchytných parkovísk, pretože zrejme 
dodnes nie je vypracovaný dopravný generel, tiež uviedol, že si pamätá, že v ÚP CMZ 
bolo nejaké parkovisko na Hlavnej ulici, ale parkovisko na Dolnej ulici určite v ÚP CMZ 
nebolo a nerozumie tomu, ako parkoviská prispejú k zlepšeniu alebo skvalitneniu 
ovzdušia v meste, pretože práve pri štartovaní sa uvoľňuje najviac výfukových spalín, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka nákupu čistiacej techniky, mesto predpokladá, že bude 

prevádzkovať túto čistiacu techniku s dvomi alebo viacerými zamestnancami 
a s navýšením nákladov samozrejme bude musieť počítať, ale je predpoklad, že v prípade 
úspešnosti by bol tento projekt presunutý na realizáciu až na rok 2011,   

- uviedol, že z hľadiska kumulácie projektov pre budúci rok, z hľadiska rozpočtu a vôbec 
kondície rozpočtu pre budúci rok sa bude o tomto projekte ešte diskutovať, či sa to zmestí 
do schémy voľných úverových zdrojov, pretože to bude dosť náročný projekt v hodnote 
2,4 mil. EUR, 

- k otázke záchytných parkovísk uviedol, že v rámci parkoviska na Hlavnej ulici, ktoré sa tu 
nachádza a je aj v ÚP CMZ, mesto opravovalo povrchy, ktoré sú tam ešte od vojny, mali 
by sa obnoviť chodníky, ktoré sa tu nachádzajú a mala by sa usporiadať doprava, 

- ďalej uviedol, že klasické záchytné parkovisko, ktoré by mohlo byť pred vstupom do tejto 
časti mesta od Nám. Sv. Juraja nie je možné na priľahlých alebo bližších parcelách 
vytvoriť, nakoľko nie sú vo vlastníctve mesta, preto mesto považuje parkovisko, ktoré je 
zriadené na Dolnej ulici, a ktoré je takisto súčasťou tohto projektu za také záchytné 
parkovisko aj v prípade, že príde k spoplatneniu parkovacích miest, pretože je faktom, že 
tu 60 % áut stojí celý deň na priestoroch CMZ,  

- uviedol, že pointa je taká, aby bola rýchlejšia obmena tých áut, ktoré navštívia centrum 
mesta, aby toto parkovisko, ktoré mesto zriadilo ako rozšírenie odstavnej plochy, plnilo 
funkciu záchytného parkoviska pešej zóny z juhovýchodnej strany,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že k životnému prostrediu chce dodať toľko, že ide o aktivitu budovania 

záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny a vylúči sa doprava, čo sa spravilo 
v meste Šaľa, 

- uviedla, že bola možnosť refundácie nákladov v časti parkovísk, ktoré sú súčasťou terajšej 
pešej zóny, ale problém bol v tom, že bola zrealizovaná pred rokom 2007, 

- ďalej uviedla, že čo sa týka parkoviska na Dolnej ulici je v súlade s ÚP, kde je plánovaná 
vyššia vybavenosť a dopravná vybavenosť,  

- na otázku Ing. Mečiara uviedla, že ak sa predloží projekt v tomto vyhotovení, tak tam 
zmeny, čo sa týka spriechodnenia, nebudú môcť byť, takže sa ak sa to takto podá a bude 
to schválené, bude to musieť byť takto zrealizované, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že ak si dobre pamätá, tak na Dolnej ulici bola plánovaná výstavba troch 

obytných domov, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že toto bolo v CMZ, ale v rámci prípravy projektu bolo územné konanie a ona 

hovorí o súlade s územným plánom, pretože jedine to je podstatné pri predkladaní 
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projektu a CMZ je vlastne detailnejšie rozpracovanie ÚP, ale to pri tomto projekte už nie 
je zaujímavé, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nevidí dôvod, načo bol plán CMZ vôbec schvaľovaný, keď tam bola schválená 

bytová výstavba a zrealizované bolo niečo iné, 
 
Martin Alföldi 
- vrátil sa k dotazu Mgr. Varsányiho a uviedol, že podľa vyjadrenia Ing. Boženy Tóthovej  

zmluva s cirkvou je ešte v platnosti, ale ide o pozemok medzi ul. Krížnou, garážami 
a ulicou Vlčanskou, teda je to mimo predmetnej lokality, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že podporuje každý projekt a tento projekt na rozdiel od ostatných je jediný, ktorý 

nestojí mesto ani korunu, pretože všetky náklady sú oprávnené a v manuáli na rozdiel od 
iných projektov je možné dať aj zariadenia, ktoré v iných projektoch nie je možné dať,  

- predpokladá, že projektová dokumentácia je už celá hotová, pretože uzavretie je  
3. novembra, projekt je viazaný na stavebné povolenie, na list vlastníctva, je teda v zmysle 
manuálu a znova uviedla, že tento projekt podporuje. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Jozefa 
Mečiara v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní materiálu 
schvaľuje 
kapitálový výdavok na projektovú dokumentáciu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia 
v Šali“ vo výške 33 600 EUR presunom medzi jednotlivými projektovými dokumentáciami 
v programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola v prvku 1.2.3 Investičné plánovanie.  
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 za účelom realizácie projektu 

„Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Šaľa a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Šaľa  a okolia 2007-2013; 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. vo výške 120 270,54 EUR, pričom  
- výška celkových výdavkov na projekt činí 2 405 410,78 EUR 
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí 2 405 410,78 EUR 
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov činí 

120 270,54 EUR  
- spôsob financovania projektu - vlastné zdroje. 
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Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 - materiál číslo 

4/M2/09 
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 doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009, 
B. schvaľuje 

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom a prečítanom znení. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na dobu 

určitú od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010 - materiál číslo 5/M2/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Bc. Renáta Zelezníková, terénna sociálna pracovníčka mesta, doplnila informáciu prednostu 
MsÚ a uviedla, že je v každodennom kontakte s týmito ľuďmi bez domova, ktorých je 
v meste asi 40, plus ďalších 10 je ubytovaných v nocľahárni. Uviedla, že čo sa týka 
navrhovanej nocľahárne, ten kto bude mať záujem o ubytovanie sa bude musieť o to pričiniť, 
či už svojim správaním alebo osobnostným rastom, hľadaním zamestnania a taktiež sa 
podrobiť lekárskej prehliadke.   
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že podľa jeho názoru bolo na poslednom rokovaní MsZ odsúhlasené, že bude 

hľadané iné riešenie a nocľaháreň na ulici Partizánskej nebude zriadená, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že na poslednom rokovaní MsZ bolo prijaté uznesenie o tom, že MsZ zobralo na 

vedomie petíciu občanov ul . Partizánskej a o ďalšom postupe sa nehlasovalo,  
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- uviedol, že samozrejme mesto bude hľadať iné riešenie na ubytovanie 
bezdomovcov, teraz sa jedná len o preklenutie tejto zimy, uviedol, že táto budova je 
dočasne sprevádzkovaná na očistu a mala by byť doplnená o drobné stavebné úpravy pre 
rozmiestnenie postelí pre ženskú a mužskú časť a vybudovanie toaliet, 

- znova uviedol, že sa jedná len o dočasné riešenie na preklenutie tejto zimy,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že aj keď ide o problém, ktorý je treba riešiť, je tu zároveň aj petícia občanov 

a uviedol, že od minulého rokovania MsZ hovoril s niekoľkými obyvateľmi obytného 
domu na Partizánskej ulici, ktorým vysvetlil, že poslanci sa musia postarať aj o túto 
skupinu obyvateľov, ale stále mu z toho vychádza jedno a to, že ľudia neveria tomu, že  
nocľaháreň tam bude zriadená len dočasne, ale myslia si, že už tu zostane natrvalo,  

- uviedol, že mestské zastupiteľstvo by malo dať týmto občanom nejaké záruky, že to, čo 
bolo povedané bude aj dodržané, teda, že dotknutí obyvatelia by nemali mať pocit, že 
nocľaháreň tu zostane natrvalo, ale podľa ich vyjadrenia takýto pocit stále majú, 

- myslí si, že riešenie, aj keď krátkodobé treba prijať a treba toto zariadenie pretvoriť na inú 
formu, ktorá by bola prijateľná aj pre obyvateľov tejto časti sídliska, ktorých 
rešpektujeme, ale zároveň by sa riešil celomestský problém, 

- uviedol, že sa hovorilo o kontajnerovom spôsobe ubytovania bezdomovcov a verí, že raz  
v týchto unimobunkách, niekde na okraji mesta budú mať možnosť bývať, 

- uviedol, že vie, že mnohí bezdomovci sú teraz na aktivačných prácach, mnohí už nie sú, 
ale ide o dlhodobý proces práce s týmito občanmi, 

- ďalej uviedol, že treba navrhnúť aj riešenie, pre prípad, že táto nocľaháreň tu nebude 
zriadená, 

- ďalej uviedol, že bude mať otázky na p. prednostu, prípadne na Mgr. Csikósa, ako 
presvedčiť dotknutých obyvateľov, že mesto sa k tejto záležitosti stavia zodpovedne,  

- opýtal sa, či v prípade zriadenia nocľahárne bude táto patriť pod OSS alebo to bude 
súčasťou mesta, a ak to bude súčasťou mesta, koľko tu bude potrebných zamestnancov 
a aká by bola nutná zmena organizačnej štruktúry mesta, ktorá podlieha schváleniu MsZ, 

- uviedol, že je mnoho bezdomovcov, ktorí neprejavili záujem o takúto formu bývania 
a myslí si, že by mali byť vyčíslené skutočné náklady mesta vynaložené na prevádzku 
nocľahárne, 

- opýtal sa, ako sa predpokladá prevádzka nocľahárne v noci, kedy a ako budú s klientmi 
pracovať sociálni pracovníci, ako sa budú podieľať na réžii tohto zariadenia tí klienti, 
ktorí sa nebudú podieľať na aktivačných prácach a nebudú mať žiadny zdroj príjmu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka režimu a bezpečnosti odpovie na otázky Mgr. Roman Csikós, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že zastupuje Občianske združenie Alternatíva, ktoré sa dlhodobo venuje 

problému bezdomovcov v meste a má s mestom podpísané memorandum o spolupráci,  
- uviedol, že zákon o sociálnych službách momentálne už nepozná pojem útulok, ale pozná 

pojem nocľaháreň a zariadenia, ktoré poskytujú služby 24 hodín denne, zámerom tohto 
občianskeho združenia je zriadenie nízkoprahovej nocľahárne, 

- uviedol, že občania bez domova sú vo väčšine prípadov závislí na návykových látkach 
a to hlavne na alkohole, preto je nereálne, aby táto nocľaháreň fungovala na báze kontroly 
alkoholu,  

- ďalej uviedol, že sa tu ráta s veľmi dôležitým elementom, ktorý nemá zabudovaná ani 
nocľaháreň na Jazernej ulici a to, že by v tejto nocľahárni fungovali nízkoprahoví sociálni 
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pracovníci s tým, že prevádzkový režim tejto nízkoprahovej nocľahárne by bol od 17.00 h 
do 7.00 h ráno a títo profesionálni sociálni pracovníci by tu fungovali denne od 17.00 h do 
22.00 h, oni by zabezpečovali vstup a riešili prípadné krízové situácie, napríklad agresívne 
správanie, čo je pre prínos aj pre dotknutých občanov obytného domu na Partizánskej 
ulici, 

 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, čo je myslené pod pojmom profesionálny sociálny pracovník, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že ich predstava je taká, že pre OSS by pracovali sociálni pracovníci, ktorí majú 

na to vzdelanie a v praxi fungujú ako sociálni pracovníci, pretože v súčasnosti OSS 
zamestnáva jednu profesionálnu sociálnu pracovníčku, 

 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, na akom princípe pracuje ich občianske združenie, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že ide o klasické občianske združenie, ktoré má v stanovách pomoc ľuďom 

v hmotnej núdzi a bezdomovcom, podieľali sa na vypracovaní projektu terénnej sociálnej 
práce a ich cieľom je pomoc pri zabezpečovaní tých služieb, ktoré nedokáže zabezpečiť 
verejný sektor alebo samospráva a zabezpečuje ich mimovládny sektor, 

- uviedol, že chcú, aby ľudia, ktorí tu budú ubytovaní, prispievali na režijné náklady, 
náklady na jedného klienta chcú spojiť aj s povinnosťou klienta osprchovať sa v tomto 
zariadení a náklady vyjdú cca od 0,80 EUR do 1 EUR na jedného klienta na jednu noc,  

- k otázke pána Gomboša, či v prípade, že budú ubytovaní napríklad dvaja obyvatelia a či 
sú vynaložené prostriedky adekvátne, uviedol, že keď pôjde o nízkoprahovú nocľaháreň 
nemá obavu, že nebude kapacita vyťažená, ale naopak si myslí, že bude väčší záujem 
o ubytovanie, ako bude kapacita nocľahárne, 

- uviedol, že chápe obyvateľov obytného domu na Partizánskej ulici, ktorých sa 
vybudovanie tejto nocľahárne dotýka, ale počas celého roka ich občianske združenie 
komunikovalo s mestom a hľadali sa možnosti na zriadenie nocľahárne, ale žiaľ ide to 
veľmi pomaly a tiež pochybuje o tom, že sa zriadenie tejto nocľahárne do decembra 
podarí,  a uviedol, že súhlasí s takým riešením, že táto nocľaháreň bude zriadená len ako 
dočasné ubytovanie do 31. 03. 2010, a myslí si, že finančné prostriedky vynaložené na 
rekonštrukciu tohto objektu budú dobre investované, pretože ak sa tento objekt nebude 
využívať ako nocľaháreň, bude pretransformovaný na zariadenie ubytovania pre osamelé 
matky s deťmi, 

 
Mgr. Jozef Varsányi  
- opýtal sa, ako sa bude postupovať, ak bezdomovec príde opitý, nebude vpustený do 

objektu a bude svojim správaním obťažovať obyvateľov okolitých domov, 
 
Mgr. Roman Csikós  
- uviedol, že princíp nízkoprahovosti počíta aj s tým, že klient môže prísť aj opitý, 

v prípade, že nie je agresívny bude do zariadenia vpustený, kde prespí a keď bude 
agresívny, predpokladá aj naďalej dobrú spoluprácu s mestskou políciou, s ktorou sa budú 
takéto prípady riešiť, ale toto riziko chcú minimalizovať práve prítomnosťou 
profesionálnych terénnych pracovníkov, ktorých prínos je oveľa väčší, ako keď sú 
v takýchto zariadeniach zamestnaní len prevádzkoví pracovníci, 
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Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že by nerád býval na Partizánskej ulici, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že ide možno o populistický argument, pretože nocľaháreň na Jazernej je pre 

mužov a nerád by bol v koži tých žien, ktoré sú na ulici už niekoľko rokov a možno, keby 
bol na Jazernej v dobe zriaďovania väčší tlak, nebol by tu útulok zriadený, 

- uviedol, že čo sa týka systému sociálnej práce v meste, je to veľmi slabé, počnúc 
sociálnou komisiou, pokračujúc OSS, 

 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že tento problém sa tu rieši už niekoľko rokov a stále sa odsúval a teraz treba 

nájsť rýchlo riešenie a nocľaháreň sa zriadi v strede sídliska, považuje to za absurdné, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že akceptuje názor Mgr. Varsányiho, ale je november a iné riešenie sa nenájde 

a nežiada, aby to bolo na dlhšie obdobie ako na túto zimu, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že čo sa týka ubytovne na Jazernej ulici, sú tu niekoľkoročné tlaky obyvateľov na 

zrušenie tohto útulku, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že o týchto tlakoch vie, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že situácia je taká, že obyvatelia ulice Partizánskej čakajú, že sa zriadenie 

nocľahárne neschváli a obyvatelia Jazernej čakajú, že sa zriadenie tejto nocľahárne 
schváli, a že títo ubytovaní 11-ti obyvatelia budú premiestnení na Partizánsku ulicu, 

 
Milena Veresová 
- uviedla, že Partizánska nebude taká ako je Jazerná, pretože je tu pán Csikós, ktorý dlhé 

roky v tejto oblasti robí, ponúka nejaké garancie a snaží sa mestu pomôcť a vidí rozdiel 
v tom, keď bude s týmito ľuďmi pracovať profesionál alebo to bude len prevádzkár, ktorý 
bude otvárať a zatvárať, 

- vyzvala prítomných, aby skúsili niečomu veriť a stotožňuje sa s tým, čo bolo o sociálnych 
službách povedané, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že riešenie bolo celé o tom, či sa nájdu vhodné priestory a pokiaľ sa pamätá, 

vzhľadom na to, že je v dozornej rade MeT Šaľa, spol. s.r.o. tak tá chvíľa nastala vtedy, 
keď sa táto budova stala nadbytočná a vtedy vznikla myšlienka použiť ju na tento účel,  

- ďalej uviedol, že bolo treba robiť majetkové prevody a keďže všetky tieto veci je treba 
schváliť uznesením MsZ, stráca sa operatívnosť, ale rozhodne nejde o chybu tohto 
občianskeho združenia a podľa jeho názoru im treba dať šancu, aby sa pokúsili spraviť 
všetko preto, aby negatívne dopady v tejto lokalite boli minimálne,  

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že na jednej strane vidí ľudí, ktorí pijú v parkoch a na druhej strane vidí ľudí, 

ktorí pracujú na aktivačných prácach a opýtal sa, koľko je takto pracujúcich bezdomovcov 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že pre ďalšie obdobie mesto zazmluvnilo 37 aktivačných zamestnancov, aj 

v rámci malých obecných služieb,  
 
Bc. Renáta Zelezníková 
- uviedla, že od začiatku projektu terénnej sociálnej práce sa zapojilo do aktivačných prác 

a malých obecných služieb spolu 7 klientov, v súčasnosti pracujú 4, ďalej upozornila, na 
to, že počet bezdomovcov, ktorý uviedla, je pohyblivý a ich veková štruktúra je 19 až 60 
rokov, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nie všetci bezdomovci dnes spĺňajú legislatívne podmienky zamestnania sa     

v aktivačných prácach alebo v rámci malých obecných služieb, pretože musia spĺňať 
určité kritériá, ako napríklad dĺžku nezamestnanosti, poberať dávky v hmotnej núdzi a iné, 

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že otázka zamestnávania týchto ľudí, ktorí sú už niekoľko rokov na ulici, je dosť 

nereálna, pokiaľ bude zabezpečené bývanie pre týchto ľudí až potom sa môže na nich 
tlačiť, aby sa zamestnali a nejako na sebe pracovali, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že je pre neho prekvapením, že bezdomovec, ktorý nie je dlhodobo 

nezamestnaný, nemôže pracovať, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že na aktivačné práce môže byť človek zaradený, ak je evidovaný na úrade práce 

viac ako jeden rok, čo bezdomovci nie sú, ale v rámci inštitútu menších obecných služieb 
sa môžu zamestnať, ak nie sú dlhšie ako rok evidovaní na úrade práce, 

- uviedol, že sa ráta s tým, že ľudia, ktorí budú v nocľahárni ubytovaní, sa budú podieľať na 
pomocných prácach v nocľahárni a starať sa zároveň aj o udržiavanie čistoty na 
Partizánskej ulici,   

  
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že ľuďom, ktorí stratili zamestnanie alebo domov a majú snahu sa z toho dostať 

je treba pomôcť, ale je to otázne u ľudí, ktorí o to nemajú záujem, 
- uviedol, že keď videl p. prednostu so zamestnancami MsÚ zbierať pod mostom odpad 

v rámci aktivačných prác a pri Kauflande iní bezdomovci popíjajú, nevzbudzuje to pocit 
spravodlivého riešenia, to znamená, že ak by tento projekt počítal s tým, že ľudia, ktorí tu 
budú bývať sa musia snažiť o to, aby sa tam dostali, je to v poriadku, ale poskytovať len 
pasívne ubytovanie, preto aby nezamrzli po nejakej väčšej akcii nie je podľa neho 
správne, 

- ďalej uviedol, že vidí len snahu zvyšovať rozpočet OSS na zvyšovanie počtu terénnych 
pracovníkov, ale nevie, čo títo terénni pracovníci robia a bolo by potrebné informovať 
poslancov o ich činnosti a keď sa dozvedel, že sa to týka možno 4 ľudí z tých 
spomenutých 40 bezdomovcov, výhľadovo možno 10, ktorí majú snahu svoju situáciu 
riešiť, zaujíma ho, koľko pracovníkov by sa s nimi zapodievalo, 

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že momentálne funguje zariadenie na Jazernej, občania, ktorí sú tu ubytovaní, tu 

bývajú cca 10 rokov a platia 600 Sk mesačne, sú tu ľudia, ktorí poberajú dôchodok, ale aj 
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takí, ktorí robia načierno a myslí si, že taký človek, ktorý zarobí 6 000 – 8 000 Sk 
mesačne nemá tu byť ubytovaný, mal by si hľadať ubytovanie a mesto mu nemá na jeho 
bývanie takýmto spôsobom prispievať, mala by sa robiť selekcia ubytovaných, v prípade 
zriadenia nocľahárne na Partizánskej ulici by sa zapájali ubytovaní klienti do pomocných 
prevádzkových prác a tiež udržiavania poriadku na Partizánskej ulici, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že je v poriadku, ak ľudia ubytovaní v byte na Jazernej pracujú, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že chcel upozorniť na to, že títo ľudia pracujú a využívajú ubytovanie v útulku za 

600 Sk mesačne, kým iní, ktorí nemajú žiadny príjem, sú bezdomovci,  
- myslí si, že treba vyselektovať ľudí v tomto útulku, podľa toho, či majú nejaký príjem 

a ľudia, ktorí majú príjem vyšší ako je životné minimum, už v tomto zariadení dávno 
nemali byť a mali by si hľadať iné ubytovanie, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že sa v prvom rade treba starať o tých, ktorí majú snahu pracovať a zmeniť svoj 

život, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že v meste nie je vybudovaný komplexný systém zariadení, ako má byť postupne 

vytváraný a teraz ide o pilotný projekt nízkoprahovej nocľahárne, teda klientovi je 
poskytnutá posteľ, hľadá si robotu, zúčastňuje sa aktivačných prác a ak spolupracuje, 
môže získať samostatnú izbu v ďalšom zariadení, postupne bude mať možnosť získania 
sociálneho bytu, ale nakoľko v meste žiadna takáto možnosť nie je, chce toto občianske 
združenie vytvoriť ľuďom alternatívy a postupne zvyšovať kritériá a je nereálne hneď 
očakávať nejaké zásadné zmeny v správaní týchto ľudí, ktorí sú bez domova a bez 
príjmov a uviedol, že v tomto štádiu je pre neho prioritou, aby sa nestalo, že niekto 
zamrzne, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že by sa malo zabudnúť na to, že v objekte na Partizánskej bude útulok, kde 

poprípade budú presťahovaní aj obyvatelia z Jazernej a navrhol, že by  mala byť postupne 
vypracovaná nejaká analýza aj za účasti väčšieho fóra, aká forma využitia tohto objektu je 
v budúcnosti plánovaná,   

- ďalej uviedol, že sa hovorí o nocľahárni, ktorá má byť v prevádzke od decembra do 
marca, ale je nutné sa baviť o tom, čo všetko by práve občianske združenie Alternatíva 
vedelo zabezpečiť, ak sa odsúhlasí zriadenie nocľahárne na toto obdobie pre dotknutých 
občanov na Partizánskej ulici, aby boli spokojní a verili, že v prípade negatívnych 
prejavov bola týmto ľuďom ponúknutá taká náprava, ktorá by bola pre nich uspokojivá, 

- ďalej uviedol, že medzi ľuďmi pretrváva predstava, že bezdomovec je človek, ktorý 
požíva alkohol a vyberá kontajnery, ale patria medzi nich aj ľudia, ktorý sa nie vlastným 
pričinením stali bezdomovcami a z tohto dôvodu by nemalo byť na nich rovnaké merítko,  

- odporučil, aby sa vytvorilo pri mestskom zastupiteľstve určité fórum, ktoré by sa 
pravidelne schádzalo a hľadalo čo najlepšie možnosti, ako sa s týmto problémom v meste 
vysporiadať, 

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že Roľnícke družstvo má pri Hetméne voľné priestory a opýtal sa, prečo s ním 



 21

mesto nerokuje o týchto priestoroch, pretože si myslí, že to by bol vhodný priestor pre 
zriadenie útulku, 

 
Mgr. Roman Csikós 
- myslí si, že sociálna komisia je oprávnené fórum, ktoré by malo o tom rozhodovať, ale 

žiaľ sociálna komisia pracuje tak, ako pracuje a čo sa týka Hetméňu, je to len oddialenie 
problému, pretože títo občania mimo miest nepôjdu, 

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že sociálne služby nie sú efektívne, práve preto sú to sociálne služby a súhlasí s p. 

Csikósom, že by bolo vhodné tieto otázky riešiť niekde inde ako na rokovaní MsZ, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že pár dní pred začiatkom zimy je snaha doriešiť problém, ktorý sa nedá doriešiť 

v priebehu celého roka, ďalej chceme od občianskeho združenia, aby sa zaručilo za 
poriadok, ale myslí si, že sú to profesionáli, ktorí vedia s bezdomovcami pracovať a mala 
by im byť daná šanca prejaviť sa, 

- ďalej uviedol, že iná šanca na vybudovanie nocľahárne na uvedené 4 mesiace, ako 
v objekte na Partizánskej nie je a myslí si, že na to, aby títo ľudia zmenili svoj spôsob 
života, je potrebné sa im venovať a nepôjde to zo dňa na deň, znova navrhol, aby mesto 
dalo šancu tomuto občianskemu združeniu a zároveň, aby sa ďalej hľadala možnosť 
vybudovania útulku po uplynutí týchto 4 mesiacov, ale myslí si, že vybudovanie útulku 
v Hetméne by bola zbytočná investícia, pretože žiadny z bezdomovcov by do Hetméňa 
neodišiel, 

- tiež si myslí, že treba dať ľuďom šancu, že keď budú spĺňať určité podmienky a budú sa 
daným pravidlám prispôsobovať, budú mať šancu na iné a lepšie miesto,  

  
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že ich združenie ponúka profesionálne sociálne služby, ale je nemysliteľné, aby 

sa táto činnosť vykonávala bezplatne, pretože ide o značne rizikovú prácu, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že ak sa v tomto prípade rieši to, aby bezdomovci nezamrzli, malo by im byť 

jedno, kde bude útulok zriadený, či to bude v Šali alebo v Hetméni, ale práca tohto 
občianskeho združenia je podľa jeho názoru o niečom inom, 

- uviedol, že mohol byť mestskému zastupiteľstvu predložený ucelený materiál, ktorý by 
o tom hovoril a potom by rád zahlasoval za zvýšenie príspevku pre OSS, ale nezdá sa mu 
v tejto chvíli fér tlačiť na poslancov zamrznutím ľudí do nejakého okamžitého 
rozhodnutia, 

- ďalej uviedol, že si myslí, že práca, ktorú vykonáva toto občianske združenie má zmysel 
pre tých, ktorí z toho chcú mať úžitok, a preto by rád videl, že táto práca bude zameraná 
a financovaná z rozpočtu mesta týmto smerom,  

- uviedol, že teraz sa v uznesení miešajú tri veci a to je snaha zabezpečiť, aby ľudia bez 
domova nezamrzli, čo je humánne, ale nie je k tomu potrebná nocľaháreň na Partizánskej, 
ďalej je tu snaha začať nejakú prácu na profesionálnej úrovni, ktorá bude financovaná 
z rozpočtu mesta a ďalej určiť účel použitia tejto budovy, ale podľa jeho názoru tieto tri 
veci dokopy nie je možné vyriešiť, 

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že vypracoval koncepciu riešenia problematiky bezdomovectva v Šali, ktorá bola 
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v roku 2006 prijatá mestským zastupiteľstvom a z vlastnej iniciatívy predložil sociálnej 
komisii rámcové nastavenie práce s bezdomovcami a systém napĺňania koncepcie, 

- zopakoval, že sociálne služby a sociálna práca nie sú ziskové, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- upozornil na to, že nikdy nepovedal, že čaká vytváranie zisku, ale hovoril o tom, aby 

finančné prostriedky boli vynakladané efektívne a opýtal sa, či si pán Csikós myslí, že 
majú byť vynakladané aj neefektívne, 

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že pre neho je rovnako dôležité, aby peniaze boli využité efektívne, ako je pre 

neho rovnako dôležitý ľudský život a zabezpečenie základných životných potrieb, ako je 
ubytovanie, potrava, hygiena, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tento materiál nemieša tri veci, pretože o tom, ako bude využitý objekt na 

Partizánskej bolo rozhodnuté v čase, keď bol odnímaný majetok spoločnosti MeT Šaľa, 
spol. s r.o., vtedy sa hovorilo o tom, aj keď sa neschválilo konkrétne vybudovanie útulku, 
ale že sa tomu bude mesto venovať ďalej, teda prijatím uznesenia o odňatí majetku bol 
tento objekt predurčený na takéto využitie a dnes predložený materiál hovorí len 
o zriadení nocľahárne v stanovenom termíne, 

 
Mgr. Jozef Belický - faktická poznámka 
- uviedol, že rokovanie o tomto probléme by malo prebiehať s niekým iným, ako s Mgr. 

Csikósom, pretože on na to nemá žiadny vplyv a myslí si, že ani nikto nechce jeho prácu 
spochybňovať a svoju prácu môže vykonávať rovnako dobre v hocijakých priestoroch, 
v ktorých mesto vytvorí podmienky,  

- uviedol, že si nie je istý, či sa pre túto zimu nájde iné riešenie, ale obavy občanov, ktorí sa 
prirodzene bránia tomu, aby takáto skupina obyvateľov, ktorí podľa jeho názoru sú 
v drvivej väčšine asociály, sa ubytovala v ich blízkosti, považuje za opodstatnené a opýtal 
sa, ako mestské zastupiteľstvo, ak schváli umiestnenie nocľahárne do tohto objektu, 
zabezpečí, že v marci bude zabezpečený iný priestor na umiestnenie útulku, 

- ďalej uviedol, že nezdieľa všetky hodnoty prílišnej starostlivosti o túto skupinu ľudí a tiež 
zastáva názor, že by títo ľudia mali sami pre seba niečo urobiť a najviac by mali byť 
podporovaní tí, ktorí chcú pre seba niečo urobiť, a opýtal sa, ako by sa riešila situácia, ak 
by kvôli možnosti ubytovania prišli do Šale iní bezdomovci, a tiež sa opýtal na to, či sa 
uzavrie nejaký stav, pred tým ako sa táto ubytovňa otvorí, aby to boli naozaj tí, pre 
ktorých má mesto niečo urobiť, pretože samospráva má prirodzene povinnosť, ale aj zo 
zákona povinnosť, postarať sa o svojich občanov,  

- myslí si, že štvrtina zo spomenutých 40 bezdomovcov nie sú Šaľania, ale sú to ľudia, ktorí 
tu prebývajú a je ich ťažké poslať do obcí odkiaľ prišli, ale chce vedieť, ako sa mesto 
bude chrániť proti tomu, aby sa počet bezdomovcov nezdvojnásobil,   

- uviedol, že na zastupiteľstve, ktoré sa bude konať po 31. 03. 2010, chce byť informovaný, 
ako sa uzavrela celá táto situácia,  

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že v okolí 30 km sú dva útulky, terénne sociálne pracovníčky ponúkajú každému 

možnosť ubytovania v týchto útulkoch, ale nikto tam zatiaľ nechcel odísť,  
- ďalej uviedol, že sa  ráta s pomocou klientom, s ktorými už dlhodobo pracujú a žijú v Šali 

5 – 8 rokov a tak sa aj ich konečný stav uzatvorí, 
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- uviedol, že celá prevádzka bude fungovať tak, že ráno o 7.00 h klienti musia opustiť 
priestory nocľahárne a zrušenie tejto nocľahárne sa zabezpečí tak, že 31. 03. 2010 odídu 
ráno s tým, že sa nocľaháreň uzavrie a už sa tam viac nevrátia, 

 
Eva Čabová, bytom Partizánska 2, Šaľa 
- uviedla, že sa dozvedela nové fakty a opýtala sa pána Csikósa, čo bude s bezdomovcami 

v priebehu dňa, keď odídu z nocľahárne a myslí si, že sa budú zdržiavať v okolí ubytovne, 
poďakovala sa zároveň všetkým, ktorí sa podieľali na spísaní petície, 

- poukázala na viac únikových východov, ktoré sa nachádzajú v danom objekte, ktorý je 
postavený do cesty, ďalej uviedla, že v petícii sa nekritizovala práca sociálnych 
pracovníkov a poukázala na prítomnosť 4 neprispôsobivých rodín, neplatičov, ktorí sa 
nachádzajú v ich obytnom dome a z ktorých sa ľahko môžu stať bezdomovci, uviedla, že 
situáciu s nimi sa snažia riešiť, a nevie, prečo by mali ešte riešiť situáciu s bezdomovcami, 

- zaželala veľa pevnej duševnej sily všetkým, ktorí takúto právu vykonávajú, ale nie tak, že 
otravujú život iných občanov, pretože táto lokalita a tento objekt nie je vhodný pre daný 
účel 

- poďakovala sa mestu za vybudovanie ohrady detského ihriska nachádzajúceho sa na ich 
ulici. 

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

návrh na zriadenie dočasnej nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na 
dobu určitú od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010, 

B. schvaľuje 
zriadenie dočasnej nocľahárne pre bezdomovcov na ul. Partizánskej v Šali na dobu určitú 
od 01. 12. 2009 do 31. 03. 2010. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh na zlúčenie termínu konania riadneho a slávnostného zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v decembri 2009 - bod číslo 6/M2/09   
Predložil Ing. Štefan Bartošovič, poslanec MsZ  
Ing. Štefan Bartošovič uviedol, že na december boli plánované dve zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, navrhol, aby sa tieto zasadnutia zlúčili tak, aby sa konalo jedno zasadnutie 
mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2009 (slávnostné aj riadne zasadnutie), s tým, že by sa 
zároveň posunulo aj zasadnutie mestskej rady zo dňa 18. 11. 2009 na deň 24. 11. 2009. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu znenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zmenu termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri 2009,    
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B. schvaľuje 
zlúčenie konania 7. riadneho zasadnutia a slávnostného zasadnutia mestského 
zastupiteľstva na deň 10. december 2009 a zmenu termínu zasadnutia mestskej rady zo 
dňa 18. novembra 2009 na deň 24. november 2009.  

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

ČASŤ III. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami 
čiastkových hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Ing. Marián Kántor 
 
Ing. Ivan Kováč 
 
 
Návrhová komisia: 
predseda: Gabriela Talajková 
 
členovia:  Ing. František Botka  
 

     Ing. Jozef Husárik 
 
 
 

 
 

Martin Alföldi Ing. Ladislav Gáll 
primátor mesta  prednosta MsÚ 

 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa, 11. novembra 2009   


