
ZÁPISNICA	z	pokračovania	1.	riadneho	zasadnutia	Mestského	
zastupiteľstva	v	Šali,	ktoré	sa	uskutočnilo	18.	februára	2010	

 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
ČASŤ I. 
OTVORENIE  
 
Pokračovanie 1. riadneho zasadnutia 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 
pokračovania 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa  
11. februára 2010 je z 25 poslancov prítomných a registrovaných 18, čím je MsZ uznášania 
schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Tibor Mikula, Ing. František Botka, 
Ing. Marián Kántor  
 
Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že návrhová komisia ako i overovatelia 
zápisnice              a zapisovateľky budú pracovať v tom istom zložení ako na 1. riadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. februára 2010, nakoľko dňa 18. februára 2010 sa 
uskutočnilo jeho pokračovanie. 
 
ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
1. GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Šaľa, Jesenského 652/12 – žiadosť o prenájom 
pozemku - materiál číslo D 5/1/2010 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že na 1. riadnom zasadnutí MsZ dňa 11. 02. 2010 
ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva pri prerokovaní materiálu D 5/1/2010, a to pri 
hlasovaní o návrhu uznesenia, z uvedeného dôvodu na pokračovaní 1. riadneho MsZ dňa    18. 
02. 2010 nasleduje už len hlasovanie a vyzval poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu 
uznesenia.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  
žiadosť o prenájom pozemku, 
 



B. schvaľuje 
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až  288 Obchodného zákonníka o 
najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23 o výmere 2 127 m2. 
T: 2. zasadnutie MsZ                                                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
2. ZSE Distribúcia a.s., Bratislava – žiadosti o prenájom pozemkov za účelom výstavby 
trafostaníc - materiál číslo D 6/1/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosti o prenájom pozemkov za účelom výstavby trafostaníc, 
B. konštatuje, 
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo výstavbe elektroenergetického 
zariadenia vo verejnom záujme, 
C. schvaľuje  
prenájom pozemkov za účelom výstavby kioskových transformačných staníc pre ZSE 
Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, Čulenova 6, v cene za prenájom pozemkov podľa § 7 
bodu 6.5 VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN  
č. 4/2008 a 16/2008 nasledovne: 
1. na ul. SNP v Šali, parc.č. 1678 o celkovej výmere 80 m2, v celkovej cene 61 Eur/ročne 
2. na Nábrežnej ul. v Šali, v CKN parc. č. 134/2, v PK stave parc. č. 30/1 o celkovej výmere 
63 m2, v celkovej cene 28 Eur/ročne. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
3. Roman Runák a manž. Beáta, Rímska 3, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatku         z 
omeškania na nedoplatku za nájom bytu a o odpustenie trov konania - materiál číslo D 
7/1/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 



Mgr. Jozef Belický 
- podporil tento návrh, pretože si myslí, že žiadatelia dlh nespôsobili, ale ho prevzali a už to, 
že sú ochotní zaplatiť istinu, vidí ako pozitívne pre mesto.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu, 
B. schvaľuje 
odpustenie poplatku z omeškania vo výške 100 %, trovy konania uhradiť vo vyčíslenej výške. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
4. Róbert Horváth a manž. Oľga, Šaľa, Jaseňová 15 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku 
na Jaseňovej ul. v Šali - materiál číslo D 8/1/2010 
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 
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali, 
B. konštatuje, 
1. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d) 2 novelizovaného 
VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta v znení dodatku č.1 a VZN č. 10/2009, t.j. ide o prevod pozemku, ku 
ktorému má nadobúdateľ s mestom uzatvorený nájomný vzťah a zrealizoval na ňom drobnú 
stavbu súvisiacu so stavbou v jeho vlastníctve, 
2. že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. zníženie kúpnej ceny z 
dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom, 
C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 614/116 o výmere 281 m2, v cene  
4,979 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 1 399,09 Eur do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Róberta Horvátha a Oľgy Horváthovej rod. Devátovej, obaja trvale bytom Šaľa, 
Jaseňová 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: 17 
Za:  11  
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 



 
5. Vyhodnotenie cenových ponúk na odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali - materiál 
číslo D 9/1/2010 
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 
podané cenové ponuky na odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali, 
B. konštatuje, 
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v znížení kúpnej 
ceny z dôvodu znehodnotenia pozemku uloženými inžinierskymi sieťami,   
C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc.č. 614/97 o výmere cca 265 m2 (výmeru 
upresní GP), v cene 15 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 3 975 Eur, pre Bohumila Sýkoru a 
manželku Beátu Sýkorovú, rod. Maťavkovú, obaja trvale bytom Šaľa, Javorová 2097/18, s 
vecným bremenom uloženia inžinierskych sietí. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
6. Vyhodnotenie ponukového konania na predaj pozemkov na Záhradníckej ul. v Šali - 
materiál číslo D 10/1/2010 
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 
výsledok ponukového konania na predaj pozemkov č.1 a č.2 na Záhradníckej ulici v Šali, časť 
parc. č. 614/46 a 614/40, 
B. schvaľuje 
1. zmluvný odplatný prevod pozemku č.1 na individuálnu výstavbu rodinného domu na 
Záhradníckej ulici v Šali, parc.č. 614/46 o výmere 797 m2, v cene 56 Eur/m2, t.j.  
      v celkovej sume 44 632 Eur pre víťazov ponukového konania: 
- Ing. Dalibora Hajdučíka, trvale bytom Žiar n/Hronom, A. Štefanku 8, v podiele ½  
- Mgr. Silviu Hajdučíkovú rod. Lovászovú, trvale bytom Šaľa, Dózsová 65, v podiele ½ 
2. zmluvný odplatný prevod pozemku č.2 na individuálnu výstavbu rodinného domu na 
Záhradníckej ulici v Šali, parc. č. 614/40 o výmere 796 m2, v cene 50,26 Eur/m2, t.j. v 
celkovej sume 40 006,96 Eur pre víťazov ponukového konania: 
- Ing. Lukáša Gremeňa, trvale bytom Šaľa, Partizánska 4, v podiele ½ a 
- Ing. Michaelu Lőbbovú, rod. Lőbbovú, trvale bytom Šurany, Sládkovičova 11, v podiele ½ 



s tým, že v kúpnej zmluve bude zakotvená podmienka dodržania účelu odkúpenia pozemku – 
individuálna výstavba rodinného domu a podmienka zmluvnej pokuty pre prípad nedodržania 
účelu odkúpenia pozemku.  
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
7. Východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb zameraného 
na ľudí v akútnej núdzi  - materiál číslo H 1/1/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že v tomto materiáli sú v časti IV. uvedené niektoré vety, ktoré môžu byť chápané 
ako rozhodnutia, ale nie je podľa neho zrejmé koho rozhodnutia, 
- opýtal sa, či v prípade, že bude materiál schválený, to bude znamenať, že mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje rozhodnutia, pretože je tu napríklad uvedené, že treba „poveriť 
príspevkovú organizáciu – Organizáciu sociálnej starostlivosti Šaľa prevzatím gestorskej 
pozície pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa“, znamená to, že 
mestské zastupiteľstvo poveruje OSS alebo to znamená, že je to rozhodnutie vedúceho 
mestského úradu a mestské zastupiteľstvo to berie na vedomie, 
- opýtal sa, koho rozhodnutie to vlastne má byť, keďže uznesenie je pripravené vo forme MsZ 
schvaľuje, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o rozhodnutie mestského zastupiteľstva, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že ak má o tom rozhodovať mestské zastupiteľstvo, tak odporúča, aby bolo v 
uznesení uvedené, že MsZ poveruje príspevkovú organizáciu – Organizáciu sociálnej 
starostlivosti Šaľa prevzatím gestorskej pozície, a na druhej strane odporúča vynechať z 
predloženého materiálu odrážku - Ostatné akútne vyprofilované potreby, pretože si myslí, že 
nie je v kompetencii mestského zastupiteľstva prijať takéto rozhodnutia, 
- myslí si, že ak by malo mestské zastupiteľstvo prijať takéto rozhodnutia, mal by byť 
predložený materiál, na základe čoho by mestské zastupiteľstvo malo takéto rozhodnutia 
prijať a tiež si myslí, že mestské zastupiteľstvo by nemalo takéto rozhodnutia prijať v 
materiáli, ktorý slúži ako východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych 
služieb zameraného na ľudí v akútnej núdzi, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o vstupný materiál, ktorý sa bude dopĺňať, a ktorý bude potom involvovaný 
do komplexného komunitného plánu, 
 
Martin Alföldi 



- zopakoval návrh Ing. Gyurovszkého vynechať z materiálu v bode IV. časť Ostatné akútne 
vyprofilované potreby, 
 
Ing. László Gyurovszky – poslanecký návrh  
- uviedol, že predmetnú časť žiada vynechať a poslednú vetu „poveriť príspevkovú 
organizáciu – Organizáciu sociálnej starostlivosti Šaľa prevzatím gestorskej pozície pre 
vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa“ dať do uznesenia, 
 
Milena Veresová – poslanecký návrh  
- navrhla, aby bolo uznesenie zmenené tak, že MsZ berie na vedomie, pretože v predloženom 
materiáli je uvedených viac skutočností, ktoré by mestské zastupiteľstvo nemalo schvaľovať, 
- uviedla, že o vypracovanie predmetného materiálu požiadala ona a aj keď je tento materiál 
veľmi obsiahly, to čo chcela vedieť v ňom vlastne nie je a myslí si, že ho nemal vypracovávať 
PhDr. Kuklovský, ale skôr Dr. Gáll,  
- ďalej uviedla, že mesto Šaľa v súčasnosti nie je schopné poskytnúť ďalšie ubytovanie pre 
matky s deťmi, opýtala sa, ako sú využité a s viazanosťou na akú dlhú dobu sú využité tie 
miesta, ktoré sa v súčasnosti využívajú, pretože v súčasnosti má mesto dva byty, ktoré sú 
obsadené a opýtala sa, ako dlho sú tam už terajší obyvatelia ubytovaní, koľkokrát sa za 
existenciu bytu vymenili, 
- uviedla, že predložený materiál skôr hovorí o tom, ako sa komunitný plán tvorí a nie o 
konkrétnom obsahu, ďalej uviedla, že ona osobne nesúhlasí s tým, aby gestorskú pozíciu 
alebo vypracovanie komunitného plánu robila OSS a bola by najradšej, keby to robila nejaká 
osoba zvonka,   
- uviedla, že jej požiadavka bola určiť východiská pre komunitný plán, čo sú podľa nej 
napríklad počty ľudí, počty lôžok, možnosti, ktoré do budúcnosti sú, 
- podala poslanecký návrh, aby sa bod B. navrhnutého uznesenia zmenil na „berie na 
vedomie“ s tým, aby sa neuzavrela cesta k ďalšiemu dopracovaniu komunitného plánu, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že podľa nej by východiská mali len naznačiť ďalšie postupy, ale mal by byť daný 
aj bod ukladá vypracovať koncepciu rozvoja, z ktorého vyplýva plán,  
- ďalej uviedla, že existuje zákon, podľa ktorého je nutné sa riadiť, a tak ako povedala jej 
predrečníčka, bolo to preto, aby sa vytvorila koncepcia komunitného rozvoja sociálnych 
služieb zameraného na ľudí v akútnej núdzi a marginalizovaných skupín ľudí a myslí si, že 
musí byť daná aj ukladacia časť, teda v zmysle zákona musí byť vypracovaná presne 
koncepcia, z ktorej vyplýva aj plán komunitného rozvoja,   
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v poslaneckom návrhu Ing. Gyurovszkého je daná aj časť, kde mestské 
zastupiteľstvo ukladá poveriť príspevkovú organizáciu OSS prevzatím gestorskej pozície pre 
vypracovanie komunitného plánu, 
- ďalej uviedol, že ak sa mesto bude chcieť uchádzať o nenávratný príspevok na vybudovanie 
nového domova sociálnych služieb, je povinnosťou mesta predložiť schválený komunitný 
plán sociálnych služieb mesta Šaľa, pretože je to podmienka pre prijatie žiadosti o NFP a tiež 
uviedol, že sociálne služby zahŕňajú všetky skupiny obyvateľov,  
 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že tento materiál je dosť rozdiskutovaný a určite chce mestské 
zastupiteľstvo prijať také uznesenie, aby to bolo konsolidované, požiadal o to, aby vystúpil k 
tomuto materiálu aj Dr. Gáll, riaditeľ OSS, 



 
Ľubor Gáll 
- myslí si, že nie je vhodné riešenie, aby OSS ako organizácia, ktorá poskytuje služby, bola aj 
spracovateľom projektu svojho rozvoja, pretože ľudia zvonka, teda garanti, ktorí by mali 
garantovať odbornú stránku, vedia k tomu povedať viac, 
- uviedol, že OSS môže byť jedným z hlavných účastníkov, ale zastrešiť by to mal niekto 
druhý, 
- ďalej si myslí, že je dosť nešťastným riešením, že bude tento materiál súčasťou projektu na 
zriadenie domova služieb a žiadosti o finančné prostriedky z eurofondov, pretože spracovať 
tento materiál v časovom horizonte jedného mesiaca je nemysliteľné a bude mať aj takú 
úroveň,    
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na vypracovanie tohto materiálu je čas zhruba dva a pol mesiaca, pretože sa 
posunul termín odovzdania projektu z 28. apríla 2010 na 12. mája 2010, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, koho by videl riaditeľ OSS ako najspôsobilejšieho pre vypracovanie takéhoto 
materiálu, 
 
Ľubor Gáll 
- myslí si, že odborným gestorom by mal byť odborný útvar mesta, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že keď sa hovorí o gestorskom princípe, nehovorí sa o vypracovávaní, pretože dnes 
existujú externé firmy, ktoré sa týmto zaoberajú a tiež uviedol, že v materiáli to bolo myslené 
tak, že za mesto by to do istej miery mala zastrešovať a odborne sa podieľať ako vrcholný 
orgán organizácia sociálnej starostlivosti (OSS), ale nie, že by to mala OSS vypracovávať, 
- ďalej uviedol, že na referáte sociálnych vecí sa pracovníčky zaoberajú vypracovávaním 
sociálnych posudkov vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách a tú zásadnú činnosť 
robí OSS; znova uviedol, že v danom prípade nešlo o vypracovanie komunitného plánu, ale o 
to, aby to v rámci mesta niekto zastrešoval a zopakoval, že na vypracovanie komunitného 
plánu sú firmy, ktoré sa jeho vypracovaním zaoberajú, 
 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- myslí si, že odbor mestského úradu nie je dostatočne odborným garantom na vypracovanie 
komunitného plánu a uviedla, že by bolo správne poveriť vypracovaním komunitného plánu 
externú firmu, ktorá sa na to špecializuje, tiež si myslí, že ide o vysoko špecifický a odborný 
materiál a nevie, v akom časovom horizonte sa dá jeho vypracovanie stihnúť,  
- uviedla, že celkom nerozumie tomu, prečo by sa mala prijať ukladacia časť uznesenia, keď 
vypracovanie komunitného plánu vyplýva zo zákona, poukázala na to, že ona žiadala o 
vypracovanie materiálu vo forme informácie a preto nemôže súhlasiť s návrhom Ing. 
Gyurovszkého, ktorý navrhuje poveriť gestorstvom OSS, 
 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka    
- uviedol, že z prebiehajúcej diskusie je zmetený, pretože OSS hovorí, že gestorom má byť 
odborný útvar, naopak odborný útvar hovorí, že to má byť OSS a p. Veresová, že o ničom 
nemôže MsZ rozhodovať a ide o materiál vypracovaný na jej návrh a uviedol, že už tomu 
nerozumie a sťahuje svoje predložené návrhy,  
 



PhDr. Rudolf Kuklovský  
- uviedol, že čo sa týka jeho odboru, už na začiatku to bolo dosť nešťastne naformulované, 
pretože bolo stanovené, kto všetko sa bude podieľať na vypracovaní tohto materiálu, ale 
nebolo jasne určené, kto má tento materiál vypracovať,  
- myslí si, že materiál obsahuje všetko to, čo sa od neho očakávalo a to, čo chce zákon o 
sociálnych službách, aká je realita, a aj to, čo by sa malo v budúcnosti realizovať alebo 
zmeniť a znova uviedol, že nebolo určené, kto tento materiál vypracuje,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že by nerád polemizoval o tom, či materiál spĺňa alebo nespĺňa požadované 
skutočnosti, ale ak poslanec dal návrh na vypracovanie nejakého materiálu a dnes povedal, že 
to nie je to, čo žiadal, tak nemôže spracovateľ tvrdiť, že materiál obsahuje to, čo poslanec 
žiadal,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že jej názor je taký, že mesto Šaľa zodpovedá za dodržiavanie zákonov, keďže v 
tejto oblasti tiež platia nejaké zákony; zodpovedný za to, či bude zákon dodržaný, je  mesto,  
- ďalej uviedla, že pod významom slova gestor chápe, že zodpovedný za to, ako bude tento 
zákon uplatnený v meste, je zodpovedný výkonný orgán mesta a to je mestský úrad, ale v 
konečnom dôsledku je to mesto, teda zodpovedný aj gestorstvo nesie mesto, 
- myslí si, že to, kto bude konkrétne materiál vypracovávať, nie je predmetom predloženého 
materiálu, ak má mesto takýto odborný útvar, tak to bude daný útvar, ak nie, bude to 
dodávateľsky, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka   
- myslí si, že p. Veresová dostala odpoveď nad rámec, pretože vôbec nežiadala to, čo sa v 
materiáli vypracovalo a myslí si, že niekto sa toho chytil a bol vypracovaný plán, ktorý je 
opísaný z kníh a nemá zmysel ho prerokovávať, 
- ďalej uviedol, že keby mal možnosť, dal by návrh na stiahnutie tohto materiálu z rokovania, 
pretože p. Veresová nedostala odpoveď na to, čo chcela,  
- ďalej uviedol, že ide o materiál, ktorý je vytrhnutý z kontextu a je opísaný, ktorý sa síce 
dobre číta, ale nemá nič spoločné s vypracovaným plánom mesta a tých služieb, ktorých sa 
má mesto aktívne zúčastňovať,  
- myslí si, že gestorom musí byť jednoznačne mesto a nemôže byť spracovateľom OSS a tiež 
si myslí, že tento materiál sa vôbec nemal dostať na rokovanie MsZ, 
- tiež uviedol, že tento materiál bol prerokovaný v sociálnej komisii, ktorá tento materiál 
zobrala na vedomie, pretože predložený materiál nemá nič spoločné s tým, že by sa mal 
niekto poverovať niečím, dávať úlohy a už vôbec nie určiť gesciu,  
 
Martin Alföldi 
- oznámil MUDr. Grellovi, že procedurálny návrh môže podať kedykoľvek v priebehu 
diskusie,  
 
MUDr. Jozef Grell – procedurálny návrh  
- navrhol, aby bol tento materiál stiahnutý z programu rokovania MsZ.   
 
Prezentácia: 16 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 



 
Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania 
MsZ.  
 
ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že v okolí mestského úradu je na rozlohe asi 400 m² 13 parkovacích miest pre 
invalidov a nerozumie tomu, prečo je ich počet taký vysoký a tiež neverí tomu, že boli 
niekedy naraz využité, 
- opýtal sa, či sa s tým nedá niečo spraviť, pretože zbytočne zaberajú parkovacie miesta a tieto 
ostávajú nevyužité,   
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že parkovacie miesta boli postavené podľa projektu a podľa bilancie jednotlivých 
prevádzok, ktoré sa tu v okolí vyskytujú, 
- ďalej uviedol, že v Šali je okolo 3 000 invalidných občanov a vyjadril sa, že počet 
parkovacích miest vychádza z prepočtu a technického projektu, ktorý vypracoval dopravný 
inžinier, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že opakovane sa rokovalo s predsedom JEDNOTY, ktorý namietal voči počtu 
parkovacích miest pre invalidov a bolo dohodnuté, že keď bude ukončené právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie na všetky etapy už zrealizovanej pešej zóny, bude požiadaný 
Dopravný inšpektorát v Nových Zámkoch o prehodnotenie počtu parkovacích miest pre 
občanov s preukazom ŤZP,   
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že podľa neho je toľko parkovacích miest z dôvodu, že sa budovali oddelene a nie v 
rámci jedného projektu a predpokladá, že zákon hovorí o tom, aký počet miest pre invalidov 
musí byť na parkovisku, ale myslí si, že keby sa parkovisko zobralo ako jeden projekt, tak by 
počet parkovacích miest pre invalidov bol určite nižší, 
 
Martin Alföldi 
- súhlasil s názorom Ing. Gyurovszkého a uviedol, že s p. Ing. Belovičom, predsedom 
JEDNOTY, bolo dohodnuté, že sa táto situácia bude riešiť po kolaudácii a požiada sa o 
prehodnotenie všetkých parkovacích miest v okolí mestského úradu, 
- opýtal sa Ing. Gyurovszkého, či mu ústna odpoveď na jeho interpeláciu postačuje alebo 
žiada odpoveď aj písomne, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že mu postačuje ústna odpoveď, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že určite je smernica, ktorá hovorí percentuálne, koľko miest je potrebné vyčleniť 



na parkovisku pre invalidov, ale vie, že naopak je problém s parkovacími miestami pre 
invalidov pred úradom práce, kde je počet týchto miest nízky a navrhol, že by bolo vhodné 
prehodnotiť aj počet týchto miest. 
 
ČASŤ IV. 
ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil pokračovanie 1. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania pokračovania 1. riadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami 
čiastkových hlasovaní.  

 


