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

25. marca 2010 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ 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  
2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 18, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Tibor Mikula, 
Neskorší príchod ohlásil: Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem vymenovania riaditeľa Mestskej knižnice 
Jána Johanidesa v Šali), ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.  
 
MUDr. Jozef Grell požiadal o možnosť doplnenia programu o nasledovný bod: 
 
Do písmena B.VZN, normy mesta a uznesenia doplniť bod č. 3 
3. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov 

vo volebnom období 2010 – 2014, návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2009 – XIX. zo dňa 
22. 10. 2009 - materiál číslo B 3/2/2010 

 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo B 3/2/2010 – Návrh na určenie počtu poslancov 
mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014, 
návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2009 – XIX. zo dňa 22. 10. 2009, do písmena B. VZN, 
normy mesta a uznesenia  
 



 2

Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Materiál číslo B 3/2/2010 – Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva 
a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014, návrh na zrušenie uznesenia 
č. 6/2009 – XIX. zo dňa 22. 10. 2009, bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/2/2010  

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správy z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/2/2010 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009 - materiál číslo A 3/2/2010  

predkladá Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP  
4. Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali - materiál 

číslo A 4/2/2010  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny - 

materiál číslo B 1/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. Návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 
dňa 10. decembra 2009 - materiál číslo B 2/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

3. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov 
vo volebnom období 2010 – 2014, návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2009 – XIX. zo dňa 
22. 10. 2009 - materiál číslo B 3/2/2010 
predkladá MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 
s výhľadom na roky 2011 a 2012 - materiál číslo C 1/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ; Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa;  Ing. 
Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  

2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo C 2/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
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3. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – február 2010 - materiál číslo  
C 3/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

4. Cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali - materiál číslo C 4/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. TJ SLÁVIA SOUP, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN  
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 5/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Športovo strelecký klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle 
VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 6/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

7. TJ Slovan Duslo, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN  
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 7/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

8. FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup 
cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 8/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

9. Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát, Šaľa – žiadosť o poskytnutie 
dotácie na údržbu chodníkovej siete v majetku mesta Šaľa v zmysle VZN č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 9/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

10. Mestský hokejový klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup hokejového 
výstroja, na dopravu a nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - 
materiál číslo C 10/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

11. Občianske združenie, Strieborná čajka, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 
architektonické úpravy v priestore pri CVČ v Šali v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní 
dotácií - materiál číslo C 11/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

12. Stredná spojená škola, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Škola mestu - 
mesto škole“ v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 12/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

13. Občianske združenie, Materské centrum MAMY MAMÁM, Šaľa – žiadosť o poskytnutie 
dotácie na honorár umeleckých skupín v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - 
materiál číslo C 13/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 

D. Majetkové záležitosti  
1. STAVPRO, s.r.o., Pažitná 7/611, Šaľa – žiadosť o zámenu pozemkov - materiál číslo  

D 1/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. Žofia Szarková, Brezová 14, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo  
D 2/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

3. SRDIEČKO, n. o. (detské jasle) - Mgr. Andrea Becker, J. Palárika 3, Šaľa – opätovná 
žiadosť o odpustenie nájomného - materiál číslo D 3/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

4. Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku s následným 
odkúpením – terasa - materiál číslo D 4/2/2010  
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
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5. Opätovná ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp. č. 1233, vrátane 
pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo - materiál 
číslo D 5/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Návrh na vyhlásenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. 
č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. 
Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“ - materiál číslo D 6/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

7. Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 
Nitrianskej ul. v Šali – Veči - materiál číslo D 7/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

8. Návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XX. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
10. decembra 2009 a návrh na vyhlásenie VOS na odpredaj areálu na ulici Dolnej 
(nehnuteľnosti špecifikované v prílohe č. 1 k uzneseniu) - materiál číslo D 8/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
E. Personálne záležitosti 
1. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo 

E 1/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ a predseda výberovej komisie 

 
F. Právne záležitosti 
1. FORS TRADE s.r.o., Pázmaňa 2020/30, 927 01  Šaľa – žiadosť o zrušenie predkupného 

práva a zmluvnej pokuty - materiál číslo F 1/2/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Ing. Ľubomír Stredanský 
členovia: Gabriela Talajková, MUDr. Jozef Grell 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora  
prednosta MsÚ 
 
Voľba volebnej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
predseda: Ladislav Košičár 
členovia: Ing. Peter Hollý, RSDr. Peter Gomboš  
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Helena Psotová a Mgr. Jozef Belický. 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Ing. Lászlóa Gyurovszkého a RSDr. Petra Gomboša, 
overovateľov zápisnice z 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 11. februára 2010, zápisnice 
z pokračovania 1. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 18. februára 2010 a zápisnice                     
z 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 18. februára 2010, aby overili správnosť a úplnosť 
zápisníc.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisníc. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. 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 1/2/2010 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
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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: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/2/2010 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z následnej finančnej kontroly nedaňových príjmov za výherné hracie prístroje 
s uplatnením zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch, 

B. berie na vedomie  
výsledky z vykonanej kontroly. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009 - materiál číslo A 3/2/2010  
Predložil Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica 
- poďakoval sa za rozsiahlu a vyčerpávajúcu správu a tiež za preventívne aktivity MsP 

a opýtal sa, ako sa vyvinula situácia so spoplatnením telefónneho čísla 159, 
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Mgr. Peter Krokavec 
- uviedol, že bola snaha toto telefónne číslo spoplatniť, ale od januára je táto linka znova 

bezplatná, 
 
Ing. Helena Psotová 
- poďakovala sa MsP za činnosť, opýtala sa, či počet kamier v meste je postačujúci, či sa na 

základe týchto kamier podarilo mestskej polícii odhaliť nejakú trestnú činnosť a koľko 
kamier by ešte mesto potrebovalo na to, aby bolo bezpečne strážené, 

- ďalej uviedla, že v rámci prevencie by bolo potrebné sa upriamiť aj na rodičov žiakov 
a požiadala o to, či by tieto akcie nemohli byť prenesené aj do škôl na zasadnutia rady 
rodičov, pretože štatistika hovorí o tom, že tretina mládeže našich škôl má skúsenosti 
s drogami, čo je alarmujúce číslo, 

- uviedla, že bývalo zvykom, že pri predkladaní správy o činnosti mestskej polície boli 
prítomní aj zástupcovia štátnej polície a myslí si, že by bolo zaujímavé počuť aj 
informáciu o ich činnosti, 

 
Mgr. Peter Krokavec 
- uviedol, že počet kamier v meste je limitovaný finančnými prostriedkami a v súčasnosti 

nie je postačujúci, 
- ďalej uviedol, že činnosť kamier je limitovaná aj verejným osvetlením, pretože efektívne 

je len ich umiestnenie na miestach s kvalitným osvetlením, tiež uviedol, že kamery 
napomohli pri objasnení asi 40 % trestných činov  a priestupkov v meste, 

- uviedol, že v spolupráci s RSDr. Gombošom sa pripravuje výkonná komisia, ktorá bude 
mať za úlohu organizovať stretnutia s rodičmi a tiež kontroly verejného poriadku priamo 
v teréne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude požiadaná štátna polícia, aby na najbližšie rokovanie MsZ predložila 

správu o činnosti, 
 
Tibor Dubis 
- uviedol, že je rád, že sa činnosť mestskej polície v podobe hliadok rozširuje aj na okrajové 

časti mesta a opýtal sa, aká je úroveň priestupkov mladistvých v pohostinských 
zariadeniach v porovnaní s inými mestami, aby mohli byť prijaté opatrenia na riešenie 
tohto stavu, 

 
Mgr. Peter Krokavec 
- uviedol, že takéto porovnanie sa nerobilo, mesto rieši túto situáciu samostatne a to tak, že 

sa robia kontroly v týchto zariadeniach na zamedzenie podávania alkoholu mladistvým 
a mestská polícia tiež dozerá na to, aby sa v týchto priestoroch po 21.00 h nezdržiavali 
osoby mladšie ako 15 rokov, 

 
Tibor Dubis 
- myslí si, že by bolo vhodné porovnať situáciu v meste s okolitými mestami, 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že činnosť, ktorá bola spomenutá, sa žiaľ nevykonáva tak často, ako keď bola 

Šaľa mestom prevencie a často sa stáva, že štátna polícia často z rozbehnutej akcie odíde 
na inú akciu, ďalej uviedol, že akcia za účasti drogových psov už v meste nebola dva 
roky, aj keď mesto podalo niekoľko žiadostí a v spolupráci s mestskou políciou sa hľadá 
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prístup ako ziniciatívniť prístup štátnej polície v oblasti drogovej aj alkoholovej závislosti 
v meste, 

- uviedol, že už niekoľkokrát upozornil vedúcich obchodných centier, aby preškolili svojich 
zamestnancov, pretože v týchto obchodoch sa bežne predáva alkohol aj mladistvým a tiež 
uviedol, že osobne si myslí, že činnosť štátnej polície v týchto oblastiach v meste 
absentuje, 

 
Mgr. Peter Krokavec 
- poďakoval sa za prejavenú podporu a pochvalu činnosti mestskej polície. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009, 
B. berie na vedomie  

správu o činnosti Mestskej polície Šaľa za rok 2009. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali - 

materiál číslo A 4/2/2010  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že sociálna komisia sa zúčastnila stretnutia v nocľahárni, ktorého sa zúčastnili tak 

obyvatelia tejto nocľahárne, ako aj občania okolitých domov a uviedol, že je spokojný 
s reakciou týchto obyvateľov, ktorí nemajú po skúšobnej prevádzke výhrady voči 
fungovaniu tejto nocľahárne a podporil tento projekt,  

 
Ing. Helena Psotová 
- poďakovala sa za činnosť OSS a Mgr. Csikósovi, ktorí zabezpečovali chod tejto 

nocľahárne, 
- uviedla, že tento objekt bude počas celého roka dva dni v týždni slúžiť na očistu 

bezdomovcov a opýtala sa, či sa aj naďalej uvažuje s činnosťou sociálneho pracovníka 
v tomto zariadení a tiež si myslí, že by bolo potrebné doriešiť aj pracovný vzťah s Mgr. 
Csikósom, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že očista bezdomovcov bude zabezpečená za asistencie terénnej pracovníčky Bc. 

Zelezníkovej, čo sa týka pokračovania terénnej sociálnej práce mesto pripravilo projekt, 
kde rozširuje činnosti v zmysle tohto projektu, samozrejme s participáciou mesta na 



 9

týchto nákladoch, 
- ďalej uviedol, že čo sa týka ostatných problémových oblastí v meste, pripravuje sa 

komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste s tým, že prvý segment, ktorý sa týka 
seniorov, bude pripravený na najbližšie mimoriadne MsZ, ktoré bude zvolané, 

- uviedol, že mesto si na vypracovanie tohto komunitného plánu najalo fundovanú firmu, 
ktorá bude organizovať mítingy a bude zbierať informácie o teraz poskytovaných 
službách, bude monitorovať a inventarizovať súčasný stav, pretože v zmysle zákona 
mesto musí mať vypracovaný komunitný plán rozvoja sociálnych služieb, 

 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, aká firma bude vypracovávať tento komunitný plán, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že je to Rada pre poradenstvo sociálnej práce, je to certifikovaná spoločnosť, 

ktorá sa zaoberá týmito záležitosťami a vypracovávaním komunitných plánov pre viac 
miest na Slovensku, 

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhol doplniť uznesenie o bod C. schvaľuje prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov na 

Partizánskej ulici v obdobiach od 01.11.2010 do 31.03.2011, od 01.11.2011 do 
31.03.2012 a od 01.11.2012 do 31.03.2013, 

  
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že je rád, že obyvatelia okolitých domov nepocítili narušenie súkromia v čase 

prevádzky tejto nocľahárne, ale myslí si, že je pravdepodobné, že počas letných mesiacov 
bude väčší výskyt bezdomovcov v okolí tejto nocľahárne a preto požiadal mestskú políciu 
aj terénnych pracovníkov, aby ich smerovali do iných priestorov, 

- opýtal sa Ľubora Gálla, riaditeľa OSS, ako on hodnotí prevádzku tejto nocľahárne a to 
hlavne z ekonomického hľadiska, 

 
Ľubor Gáll 
- uviedol, že chce poukázať na to, že v súvislosti s hodnotením činnosti nocľahárne bol ako 

štatutár úplne vynechaný, uznesením MsZ bola prevádzkou nocľahárne poverená 
Organizácia sociálnej starostlivosti a nie občianske združenie Alternatíva a nie vedúci 
odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry, ktorí sú spracovateľmi tohto hodnotiaceho 
materiálu, 

- uviedol, že nevidí dôvod, prečo nemá rovnaké právo, ako napríklad náčelník mestskej 
polície, hodnotiť činnosť organizačného útvaru, za ktorý nesie zodpovednosť, tiež  
uviedol, že je rovnako prekvapený postupom komisie sociálnej, pre mládež, šport 
a neziskové organizácie, ktorá organizovala dňa 10. 03. 2010 zasadnutie aj za účasti 
verejnosti, na ktorom sa prerokovával predmetný materiál a na rokovanie ktorej tiež nebol 
prizvaný, 

- domnieva sa, že ako štatutárny zástupca má právo, ale aj povinnosť byť informovaný 
o všetkých podstatných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou organizácie a žiada len, 
aby si ich mohol plniť bez akýchkoľvek obmedzovaní, 

- uviedol, že v súvislosti s predloženým materiálom nedokázal prísť na skrytý význam jeho 
prerokovania na dnešnom rokovaní MsZ, pretože ako názov hovorí ide o zhodnotenie 
činnosti, čo nie je v súlade so skutočnosťou, pretože nocľaháreň ešte stále funguje, preto 
hodnotiace údaje nemôžu byť komplexné a v ekonomickej oblasti sú viac odhadom ako 
skutočnosťou,  
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- uviedol, že by sa chcel dotknúť niekoľkých faktov uvádzaných v materiáli, a to najmä 
ekonomických výsledkov; poukázal na to, že celkové náklady na prevádzku nocľahárne za 
tri mesiace predstavujú 25 680,- EUR, k tomu treba prirátať zatiaľ neuhradené náklady 
mesta vynaložené za nevyhnutné stavebné úpravy vo výške 8 800,- EUR, čo znamená, že 
celkové náklady sú 34 480,- EUR, pre lepšiu orientáciu uviedol, že prevádzka 15 lôžok za 
tri mesiace bude mesto stáť 1 039 000,- Sk, 

- uviedol, že prepočet nákladov na osobu a deň je pri priemernom dennom počte 12 
ubytovaných náklad na ubytovanie jedného bezdomovca na deň 29,- EUR a len pre 
zaujímavosť uviedol, že za lôžko v dvojposteľovej izbe v miestnom hoteli Centrál by sa 
zaplatilo 22,50 EUR a myslí si, že tento údaj stojí za povšimnutie, 

- ďalej uviedol, že vynaložené náklady na prevádzku nocľahárne sú porovnateľné 
s prevádzkou podobného zariadenia na Jazernej ulici s kapacitou 10 lôžok, kde náklady za 
celý rok 2009 predstavujú 20 780,- EUR, z nich približne 1/3 uhradil Nitriansky 
samosprávny kraj a mesto tak prevádzka tohto útulku stála len 13 073,- EUR; ak to 
porovná s výškou finančných prostriedkov vynaložených na prevádzku nocľahárne na 
Partizánskej ul. je viac než jasné, že o efektívnosti vynaložených prostriedkov je treba 
nielen hovoriť, ale predovšetkým hľadať taký model prevádzky, aby nákladovosť služby 
klesla, zvýšila sa efektívnosť a aby boli vložené prostriedky podstatne lepšie zhodnotené,  

- uviedol, že jednou z možností je už spomínané spojenie útulku a nocľahárne, čím sa 
rozložia náklady na väčší počet klientov, využije sa celý objekt, vyrieši sa tak problém 
neustáleho tlaku obyvateľov obytného bloku z Jazernej ulice na jeho premiestnenie, 
zariadenie získa podstatne vyhovujúcejšie priestory a ušetrí sa značná časť prevádzkových 
nákladov na prevádzkou útulku, a to najmä mzdových a na úhradu energií,  

- ďalej uviedol, že je plne stotožnený s tým, že zriadenie nocľahárne bolo krokom vpred 
a rozhodne je v jeho prevádzke potrebné pokračovať, okrem všeobecného prospechu to 
bude určite aj satisfakcia Mgr. Csikósovi, ktorý odviedol veľký kus práce, ale tento záver 
z materiálu by nemal byť jediným jeho výstupom a myslí si, že rovnako dôležité sú ďalšie 
veľmi podstatné a dôležité otázky, ktorých riešenie by malo predchádzať prijatiu takéhoto 
rozhodnutia,        

- myslí si, že predovšetkým je potrebné rozhodnúť, čo s objektom na Partizánskej ulici 
z hľadiska jeho trvalého využitia, uviedol, ak sa MsZ rozhodne, že objekt bude trvalo 
slúžiť ako objekt sociálnych služieb s využitím na azylové bývanie, potom bude treba 
riešiť celý rad podrobností, ktoré budú s týmto prijatým uznesením súvisieť, 

- myslí si, že predovšetkým by sa nemalo mesto vzdať myšlienky na rekonštrukciu tohto 
objektu, ďalej uviedol, že výzva na budovanie infraštruktúry sociálnych služieb 
s intervenciou do existujúcich zariadení bola vlani vyhlásená dvakrát a je pravdepodobné, 
že sa zopakuje aj v tomto roku,  

- upozornil na to, že výzvy na intervenciu do existujúcich zariadení sú dve rôzne výzvy 
a mesto by sa malo pokúsiť v nich uspieť, 

- ďalej si myslí, že ak by táto cesta bola neschodná, existujú aj iné možnosti ako realizovať 
adaptáciu objektu i zdroje krytia prevažnej časti nákladov na ňu, len je potrebné o nej 
hovoriť a vyjasniť si stanoviská; tiež si myslí, že by bolo v každom prípade vhodné 
vedieť, čo s objektom v čase mimo jeho prevádzky, taktiež je treba vedieť, že 
pokračovanie prevádzky si vyžiada ďalšie financie a ďalšie náklady, s čím rozpočet mesta 
zrejme nepočíta, 

- uviedol, že v neposlednom rade bude nutné diskutovať o chápaní nevyhnutného rozsahu 
poskytovaných služieb, adekvátnemu našim finančným možnostiam, hľadať optimálny 
variant a skladbu služieb poskytovaných nocľahárňou tak, aby vynaložené prostriedky 
boli efektívne využité a zodpovedali výstupnému efektu, 

- uviedol, že považoval za potrebné prispieť týmito postrehmi k hodnoteniu činnosti 
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nocľahárne a bol by nerád, keby jeho príspevok niekto vnímal ako zneváženie úsilia 
a odvedenej práce, pretože taký prístup mu je cudzí a jeho vystúpenie smerovalo úplne 
inde, 

- tiež uviedol, že jeho takmer dvadsaťročná prax v oblasti sociálnych služieb, ktorá je 
poznačená „podvyživenosťou“ ich financovania a neustálym bojom o zachovanie ich 
existencie, ho naučila veľmi starostlivo zvažovať, na čo použiť získané prostriedky, preto 
nemôže nevidieť, že na jednej strane sa prijímajú úsporné opatrenia, šetrí sa každý cent 
a na druhej strane sú nepremyslene a neefektívne použité nad nutný rámec a uviedol, že 
práve do tejto myšlienky chcel zhrnúť celé svoje vystúpenie,  

 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- uviedol, že keď sa hovorí o zhodnotení činnosti nocľahárne, bol podľa neho návrh Ing. 

Mečiara o rozšírenie uznesenia o bod, ktorým by sa mesto zaviazalo, že nocľaháreň bude 
fungovať ďalšie 3 – 4 roky unáhlený, pretože uvedené čísla ešte nie sú konečné a ide len 
o nejaký odhad a tiež zastáva názor, že treba vypracovať nejaký komplexnejší materiál, 
ktorý by ujasnil, aké by boli náklady na adaptáciu tohto objektu na sociálne účely a vôbec 
aké by boli náklady na prevádzku a znova zopakoval, že by nebolo vhodné prijímať 
uznesenie v takej podobe ako navrhol Ing. Mečiar,  

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka  
- uviedol, že na úvod sa chce ospravedlniť Dr. Gállovi, že nebol pozvaný na rokovanie 

sociálnej komisie a objasnil, že to bolo z dôvodu, že si myslel, že ak bol pozvaný 
pracovník, ktorý zastrešuje činnosť tejto nocľahárne tak bude automaticky na rokovaní 
sociálnej komisie prítomný aj Dr. Gáll, 

- ďalej uviedol, že na druhej strane je rád, že Dr. Gáll vystúpil, pretože objasnil niektoré 
čísla, ktoré nevie, či naschvál mesto neuviedlo alebo ich nemá k dispozícii; tiež uviedol, 
že ho mrzí, že človek, ktorý je zodpovedný za činnosť nocľahárne bol odignorovaný 
a nevie, o čom to svedčí, 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že je tiež rád, že Dr. Gáll vystúpil, pretože už na túto tému niekoľkokrát hovoril 

a uviedol, že OSS je organizácia, ktorá je zodpovedná za sociálne služby a je tiež rád, že 
sa OSS tejto úlohy aj zhostí, pretože odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry nemá na 
starosti nocľaháreň ani útulok a prakticky výkon sociálnych služieb je v kompetencii OSS 
a myslí si, že v predloženom materiáli nemalo vôbec figurovať meno vedúceho odboru, 
ale malo tam byť uvedené meno vedúceho OSS, 

- uviedol, že materiál pripravoval Mgr. Csikós a tiež si dovolí tvrdiť, že východiská pre 
vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb zameraného na ľudí  
v akútnej núdzi, ktoré pripravoval, mal pripravovať Dr. Gáll, ktorý je za tieto služby 
zodpovedný, 

- ďalej uviedol, že v príspevku Dr. Gálla odznelo, že sa míňalo veľa peňazí na prípravu 
stravy pre bezdomovcov, čo je logické, ak sa táto strava objednáva externe, ale je tu OSS, 
ktorá by určite dokázala túto stravu pripravovať za nižšiu cenu, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- opýtal sa PhDr. Kuklovského, čo mu z jeho pozície bránilo v tom, aby oslovil Dr. Gálla  

na spoluprácu pri vypracovaní zhodnotenia činnosti nocľahárne a uviedol, že MsZ sa 
mohlo z predloženého komplexného materiálu dozvedieť to, čo bolo uvedené 
v separátnom vystúpení Dr. Gálla a myslí, že PhDr. Kuklovský, ak mu ide o vec, vie byť 
veľmi aktívny, až „rádioaktívny“, ale v tomto prípade sa mu zdá, že nevyčerpal všetky 
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možnosti, ak myslí úprimne to, čo povedal,  
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- myslí si, že tieto veci by nemal posúvať on a že hneď na začiatku malo MsZ začleniť túto 

úlohu pod pôsobnosť OSS a on nemal v tomto smere vôbec figurovať a myslí si, že 
mestské zastupiteľstvo je orgán, ktorý by mal tieto úlohy kontrolovať a aj si odsledovať, 
či dotyčný bol oslovený správne alebo nie a vyjadril názor, že hore citované prirovnania 
o jeho osobe považuje za nepatričné,    

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že on konzultoval s Dr. Gállom tento materiál, hlavne jeho ekonomickú stránku, 

a tento materiál obsahuje kvantifikácie, ktoré sú na 90 % správne,  
- uviedol, že ďalším motívom, prečo bol materiál predložený, bolo to, že ak by zo strany 

poslancov prišiel návrh pokračovať v prevádzke nocľahárne, bolo by možné pripraviť 
podmienky, ktoré by zabezpečili kontinuálne pokračovanie prevádzky, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že použil nejaké pejoratívne prirovnanie, ale bol by rád, keby PhDr. Kuklovský 

nebol taký citlivý a tiež uviedol, že to, čo povedal, môže aj zdokumentovať a zverejniť 
tieto aktivity,  

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že až teraz sa dozvedel, že jedlo pre bezdomovcov sa zabezpečuje externe 

a pritom mesto má organizáciu, v ktorej by nebol problém zabezpečiť stravovanie pre 
týchto občanov a nerozumie, prečo sa to rieši teraz verejne a prečo sa mesto 
s organizáciou sociálnej starostlivosti o tom dohaduje na rokovaní MsZ,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že by bolo potrebné spraviť presný rozbor, ako bude nocľaháreň ďalej fungovať, 

ale tiež, že ju zarazila výška nákladov na prevádzku nocľahárne oproti potrebe finančných 
prostriedkov na prevádzku útulku na Jazernej; opýtala sa, prečo to tak je a požiadala, aby 
to bolo zdôvodnené aj v správe, 

 
Martin Alföldi 
- upozornil na to, že ekonomické prepočty tvoria súčasť predloženého materiálu a myslí si, 

že otázku, prečo sa pre bezdomovcov nevarí v OSS, by bolo vhodnejšie smerovať na Dr. 
Gálla, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že čo sa týka nákladov, nie je jasné, prečo sa tu tzv. kompetentní hádajú, pretože 

tieto zmluvy niekto podpisoval a to zrejme štatutár, pretože tieto náklady nevznikli len 
tak, boli asi vysúťažené a je za ne zodpovedná konkrétna osoba, 

- uviedol, že ide už o druhú diskusiu takéhoto charakteru a javí sa mu, že v sociálnej oblasti 
je v meste nejaký chaos, jeden sa vyhovára na druhého a myslí si, že tieto kompetenčné 
spory by mal rozhodnúť primátor mesta alebo prednosta MsÚ ako nadriadení a upozornil 
na to, že mestské zastupiteľstvo tu nie je na to, aby počúvalo kompetenčné spory v rámci 
mestského úradu alebo medzi mestským úradom a mestskými organizáciami a aby o nich 
rozhodovalo, 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si chce ozrejmiť nejaké veci, nemyslí si, že poslanci by mali dohliadať na to, 

kto vypracuje aký materiál, to je absurdné tvrdenie a podľa neho je za prípravu materiálov 
zodpovedný prednosta MsÚ a za zostavenie programu primátor mesta, ale čo ho ešte viac 
prekvapilo a chce si to ozrejmiť, je to, že ten kto rozhodol o zaradení a vypracovaní 
materiálu v takejto podobe a kto určil, že tento materiál vypracuje PhDr. Kuklovský,  
najprv ho dá vypracovať niekomu, kto ho vôbec vypracovať nemal, toto pochopil až po 
poznámke prednostu MsÚ, že očakáva návrhy na pokračovanie činnosti v tomto objekte, 
keďže Dr. Gáll nebol úplne stotožnený s tým, aby projekt v tejto podobe pokračoval a tiež 
uviedol, že už mu je jasné, prečo tento materiál nevypracoval Dr. Gáll, pretože asi by bol 
návrh a rezultát trošku iný, 

- ďalej uviedol, že nemá problém s tým, aby sa zabezpečovali sociálne služby aj týmto 
spôsobom, ale malo by to byť pre toto mesto aj ekonomicky únosné a nemalo by to byť 
zbytočné vynakladanie prostriedkov, ktoré sa mohli použiť aj inak a naopak možno za 
menšie peniaze sa dali vyriešiť aj tieto služby, 

- uviedol, že by chcel rozumieť tomu, keď sa najbližšie bude predkladať predmetný 
materiál, kto spracuje tento materiál, aby sa predišlo zbytočným dohadom, či to mal byť 
Dr. Gáll alebo PhDr. Kuklovský, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to spoločný materiál mesta a OSS, 
 
Mgr. Jozef Belický  
- opýtal sa, prečo to tak nebolo teraz,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- myslí si, že to bolo aj teraz tak, pretože mesto bralo údaje týkajúce sa ekonomiky 

prevádzkovania, ktoré sú vykazované a preplácané, od Dr. Gálla, 
 
Ing. Ladislav Gyurovszky 
- myslí si, že ak ide o spoločný materiál, musia byť pod ním aj podpísaní obidvaja 

spracovatelia, ale pod predmetným materiálom Dr. Gáll podpísaný nie je, 
 
Martin Alföldi  
- myslí si, že aktivita mohla byť vyvinutá aj zo strany Dr. Gálla, pretože toto uznesenie bolo 

schvaľované niekedy minulý rok a aj v jeho záujme malo byť to, aby spolupracoval na 
činnosti, prevádzke a záverečnom hodnotení,    

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že materiály predkladá prednosta mestského úradu a program zostavuje primátor, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, v čom je vlastne problém, pretože v materiáli je uvedené, že spracovatelia sú 

PhDr. Kuklovský, Mgr. Csikós a predkladá ho Ing. Ladislav Gáll,  
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že chyba je podľa neho v tom, že mestské zastupiteľstvo rieši kompetenčné 

spory,  
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Martin Alföldi 
- uviedol, že on si myslí, že sa neriešia kompetenčné spory, 
 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že si myslí, že sa rozpútala hádka týkajúca sa kompetencií, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že si nemyslí, že by išlo o hádku, Dr. Gáll vyslovil svoj názor a tiež si myslí, že 

by sa mohli vrátiť k prezentácii Dr. Gálla, keď bol zvolený za riaditeľa a zhodnotiť túto 
jeho prezentáciu, čo sa spravilo v sociálnej oblasti v meste a dovolí si tvrdiť, že nebyť 
Mgr. Csikósa, Bc. Zelezníkovej, PhDr. Kuklovského a sociálnej komisie, nocľaháreň by 
v meste nebola,   

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že z prezentovaných čísiel vyplýva, že bezdomovci mohli byť ubytovaní aj 

v hoteli,   
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v tomto prípade ide o mestskú organizáciu a primátor má plné právo vysloviť 

svoju nespokojnosť s prácou riaditeľa OSS a riešiť to sním, ale vyťahovať chyby jeden na 
druhého na rokovaní MsZ  podľa neho nie je správne a nevie, či je to zle vedená schôdza 
alebo zle pripravené materiály, 

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, v čom je zle vedená schôdza, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že v tom, že materiály mali byť jednoznačne vypracované tak, aby neprichádzalo 

k takýmto hádkam a diskusiám a myslí si, že je logické, že ten, kto je zodpovedný za 
nejakú činnosť, je aj povinný podieľať sa na vypracovaní hodnotenia tejto činnosti 
a poslanci sú na to, aby vyslovili svoju spokojnosť alebo nespokojnosť. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- doplniť do uznesenia bod C. schvaľuje prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov na 

Partizánskej ulici v obdobiach od 01.11.2010 do 31.03.2011, od 01.11.2011 do 
31.03.2012 a od 01.11.2012 do 31.03.2013, 

Prezentácia: 23 
Za:    7  
Proti:    8 
Zdržal sa:   8 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

materiál - Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali, 
B. berie na vedomie 

materiál - Zhodnotenie činnosti „Nocľahárne pre bezdomovcov“ na ul. Partizánskej v Šali. 
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Prezentácia: 21 
Za:  15  
Proti:    1 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej 

zóny - materiál číslo B 1/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že má zásadné výhrady k predloženému materiálu a vedeniu mesta by rád 

adresoval niektoré otázky súvisiace s niektorými skutočnosťami, 
- uviedol, že v bode č. 1 zníženie podlažnosti územia – Kráľovská ulica vedenie mesta 

konštatuje: „Na základe neúspešných obchodných súťaží na predaj pozemku 
a zohľadnením finančnej krízy nie je záujem investorov o výstavbu polyfunkčných domov 
s danou podlažnosťou“ a predpokladá, že vedenie mesta spravilo analýzu daného stavu, 
kde oslovilo účastníkov neúspešných súťaží, prípadne mapovalo situáciu 
s potencionálnymi záujemcami a z tejto analýzy vyšiel záver, ktorý je prezentovaný 
v dôvodovej správe, 

- opýtal sa, či takáto analýza existuje, či z nej vyplývajú nejaké závery, ktoré viedli mesto 
k takémuto konštatovaniu, či by mohli túto analýzu vidieť aj poslanci predtým, ako 
zaujmú stanovisko k tomuto bodu rokovania,   

- uviedol, že predpokladá, že existuje podobná analýza o možnom dopyte a záujme v tejto 
lokalite, a že na základe záverov tejto analýzy vedenie mesta definovalo predpokladaný 
zámer, znížiť počet nadzemných podlaží, 

- opýtal sa na základe čoho a koľkí investori boli oslovení, ak existuje takáto analýza, 
a opýtal sa, či ju môžu poslanci spolu s odporúčacími závermi vidieť predtým, ako sa 
majú rozhodnúť, 

- tiež si myslí, že poslanci musia mať viac informácií, ako len suché konštatovanie na to, 
aby sa vedeli správne rozhodnúť, 

- uviedol, že iná vec je, ak vedenie mesta na čele s primátorom, ktoré tak rado hlása 
informovanosť, otvorenosť a transparentnosť, vedome, cielene a účelovo mení územný 
plán v prospech konkrétneho záujemcu, 

- uviedol, že ďalšia jeho výhrada je k bodu 4, vylúčenie možnosti funkčného využitia na 
bývanie a chce sa spýtať vedenia mesta, či toto je jeho vízia, vízia ako zabezpečiť rozvoj 
tohto mesta, vízia ako zastaviť alarmujúci stav, kedy od roku 2006 počet obyvateľov 
neustále klesá a to i napriek tomu, že počet novorodencov vysoko prevyšuje počet úmrtí, 
vízia vylúčiť zástavbu s bývaním, vylúčiť možnosť získania bývania pre mladých ľudí 
a uviedol, že s takouto víziou sa nemôže stotožniť a nesúhlasí s ňou, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že prebehlo viacero rokovaní, ktoré boli zamerané na túto lokalitu a to 
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s viacerými investormi a mesto chcelo otvoriť možnosť znížiť podlažnosť, ktorá bola  
doteraz v ÚP CMZ, otvoriť možnosti na zapojenie viacerých investorov, ktorí by tu niečo 
zmysluplné postavili,  

- uviedol, že mesto prišlo k týmto záverom na základe rokovaní, ktoré prebiehali 2 až 3 
roky,  

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, čo viedlo mesto k záverom, že investori nemajú záujem o tento typ územného 

schválenia a na základe čoho zaujalo mesto na čele s primátorom stanovisko, že zmení 
dané platné územné rozhodnutie na iný typ územného rozhodnutia,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nejde o územné rozhodnutie ale o územný plán; a uviedol, že on predkladal 

tento návrh na obstaranie zmien a doplnkov č. 2  CMZ v minulom roku, kde zdôvodňoval 
tieto veci a MsZ zaviazalo uznesením prednostu mestského úradu tieto zmeny vykonať, 
teda treba sa vrátiť k rokovaniu v minulom roku, 

- uviedol, že chce zareagovať na obvinenie, že pripravuje tento pozemok pre konkrétneho 
záujemcu a opýtať sa o koho ide, pretože on žiadneho takéhoto záujemcu nepozná, 

 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že nikoho neobvinil, len sa pýtal, či existujú nejaké analýzy, na základe ktorých 

vedenie mesta deklaruje, že o danú lokalitu so schváleným územným plánom nie je 
záujem, a na základe čoho sa mesto rozhodlo, že pristúpi k tejto zmene, 

- uviedol, že ak tieto analýzy neexistujú, domnieva sa, že asi bolo nejaké rokovanie 
s konkrétnym uchádzačom, ktorý presne definoval, o aký typ zastavanosti má záujem a ak 
je to pravda, chce to len vedieť a nikoho neobvinil, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že obvinil vedenie mesta a konkrétne jeho, čo je na zvukovom zázname, a na 

druhej strane mesto a vedenie mesta nerozhodlo o ničom, pretože o tom rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo a znovu zopakoval, že mestský úrad a vedenie mesta dostalo za 
úlohu pripraviť tieto zmeny, ktoré sú predložené a mestský úrad bude ďalej obstarávať 
zmeny podľa toho, ako sa rozhodne mestské zastupiteľstvo a znova zopakoval, že pre 
nikoho sa tento pozemok nepripravuje a nepripravoval, 

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa primátora mesta, či toto je zodpovedný prístup, hodiť do pléna nejakú neúplnú 

informáciu a odvolávať sa na predchádzajúce rokovania; a presne o tom hovorí, že 
poslanci na rokovaniach nemajú potrebné informácie, aby sa mohli fundovane rozhodnúť 
a dôkladne oboznámiť s predmetným návrhom; a schovávať sa za uznesenie poslancov je 
neférové a nekorektné,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa za nič neschováva, znova zopakoval, že mestské zastupiteľstvo uznesením 

zaviazalo prednostu niečím a to niečo je dnes predložené, teda mestský úrad na základe 
uznesenia predložil na schválenie návrh obstarania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu 
centrálnej mestskej zóny, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- upozornil Ing. Lužicu, aby používal overené fakty, pretože tvrdenie o tom, že počet 
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narodených vysoko prevyšuje počet úmrtí nie je pravdivé, 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že nemá význam vyjadrovať sa k tejto faktickej poznámke a ďalej uviedol, že 

údaje čerpal zo správy o stave mesta za rok 2009, ale to nie je podstatou dnešnej diskusie 
a uviedol, že podstatou je, že tam, kde má mesto možnosť dať bývanie svojim 
obyvateľom, ide im túto možnosť zobrať a ide im ponúknuť možnosť bývať v autách na 
parkovisku, 

 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že v bode č. 4, kde je záujem vylúčiť bývanie, nejde o to, že chceme vylúčiť 

bývanie, ale o to, že je tu určite v súlade s územným plánom vybudované parkovisko 
a v tejto chvíli je tam situácia neriešiteľná a myslí si, že nie je dôvod, aby sa v tomto 
rozsahu menil územný plán CMZ,  

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- opýtal sa Ing. Lužicu, či vie, kde sa predmetný pozemok nachádza, pretože parkovisko 

bolo určite vybudované po predchádzajúcom zámere a teraz sa tam bytové domy asi 
nedajú postaviť a zmena je navrhnutá preto, aby sa to dalo do súladu so skutočnosťou, 
ktorá teraz je, 

- uviedol, že on tiež nesúhlasí s niektorými navrhnutými vecami, ale mestské zastupiteľstvo 
je na to, aby o nich rozhodlo a dúfa, že keď sa tento pozemok bude predávať, bude sa 
predávať súťažou a bude sa oň môcť uchádzať každý, kto má záujem postaviť 2 – 6 
podlažnú budovu,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že si preveril v správe údaje, ktoré prezentoval Ing. Lužica a nie je správne 

demagogicky hovoriť od roku 2006, lebo saldo znižovania počtu obyvateľov je od roku 
2000, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že už bolo z toho, čo chcel povedať, veľa povedané a chcel by to stručne zhrnúť, 

pretože si myslí, že toto v kontexte s rozpočtom nie je v tomto meste najdôležitejšie, 
- uviedol, že čo sa týka podlažnosti na Kráľovskej, bol účastníkom niekoľkých rokovaní, 

kde bolo deklarované, že nie je možné rešpektovať požiadavky uchádzača, ktorému bol 
odsúhlasený pozemok na Kráľovskej, pretože je treba rešpektovať územný plán a takisto 
pri realizácii parkoviska bolo treba rešpektovať, že nie je v súlade s územným plánom     
a  treba to dať do nejakého rovnovážneho stavu, ale ak to doteraz nikomu nevadilo, tak si 
myslí, že to ešte počká, 

 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- myslí si, že by bolo slušné a správne, keby sa o veciach rokovalo v postupnosti a nie ad 

hoc, keď je niečo hotové, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že územný plán CMZ sa upravoval ad hoc aj kvôli p. Gašparovičovi, aj               

p. Vangelovi, ktorí mali projektovú dokumentáciu prichystanú. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny, 
B. ukladá 

obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej 
mestskej zóny v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok       
a požiadaviek.  
Termín: september – október 2010            Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 21 
Za:    5  
Proti:    3 
Zdržal sa: 13 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali 

zo dňa 10. decembra 2009 - materiál číslo B 2/2/2010 
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 

návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  
10. decembra 2009, 

B. schvaľuje 
zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  
10. decembra 2009 takto: 
- v časti B. konštatuje, sa ruší časť textu „v časti C 3 tohto uznesenia“ a nahrádza sa 

textom „v časti C 2 a C 3 tohto uznesenia“ 
- v časti C. schvaľuje, bod 1. sa ruší časť textu „za celú výmeru spolu 6 892,58  Eur“ 

a nahrádza sa textom „za celú výmeru spolu 5 403,62 Eur“ 
- v časti C. schvaľuje, sa ruší doterajší bod 2 a nahrádza sa novým bodom 2 nasledovne: 

2. zámenu pozemkov (bez finančného vyrovnania) nasledovne: 
a) pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený v KN C na LV č. 1 ako časť 

parc. č. 579/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 426 m2 (výmeru 
upresní GP) 

b) za pozemky vedené v KN C na LV č. 6857 a LV č. 6595 o celkovej výmere 
493,33 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných 
v prílohe č. 2 tohto uznesenia, ktoré sú vo vlastníctve Ing. arch. Petra 
Moravčíka, bytom Pionierska 338/20, Šaľa  

- v časti C. schvaľuje, sa ruší doterajší bod 3 a nahrádza sa novým bodom 3 nasledovne: 
3. zámenu pozemkov (bez finančného vyrovnania) nasledovne: 

a) pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený v KN C na LV č.1 ako časť 
parc. č. 579/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 252 m2 (výmeru 
upresní GP) 
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b) za pozemky, ktoré sú vedené v KN C na LV č. 6857, LV č. 6594 a LV  
č. 6595 v celkovej výmere 252 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym 
podielom špecifikovaných v prílohe č. 3 tohto uznesenia, po nadobudnutí 
do vlastníctva od manželov Ing. Margity Kandovej, rod. Takáčovej a Ing. 
Oskara Kandu, oboch bytom Pionierska 337/22, Šaľa  

- v časti D. ukladá, sa ruší text „Termín: do 31. 12. 2009“ a nahrádza sa textom 
„Termín: do 09. 04. 2010“   

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ    p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných 

obvodov vo volebnom období 2010 – 2014, návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2009 -
XIX. zo dňa 22. 10. 2009 - materiál číslo B 3/2/2010 

Predložil MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Kántor  
- uviedol, že v súčasnosti je schválený počet poslancov 18 a údaj uvedený v dôvodovej 

správe, že sa znižuje počet poslancov z 25 na 21, je zmätočný, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že v dôvodovej správe je to dosť podrobne rozpísané a poslanci vedia, o čo sa 

jedná, 
 
Ing. Marián Kántor  
- uviedol, že z dôvodovej správy nie je počet poslancov jasný, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v navrhnutom uznesení sa v bode B. ruší uznesenie č. 6/2009 – XIX. a určuje 

sa počet vychádzajúci zo súčasného stavu, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že treba zadefinovať, o ktoré volebné obvody ide. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov 
vo volebnom období 2010 – 2014,  

B. ruší 
Uznesenie MsZ č. 6/2009 – XIX. zo dňa 22. 10. 2009 o určení počtu poslancov mestského 
zastupiteľstva a určení volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014, 
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C. určuje 
pre volebné obdobie 2010 – 2014 
- počet poslancov 21 
- počet volebných obvodov 3 nasledovne: 

-   volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov 
      -   volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov 
      -   volebný obvod č. 3 (mestská časť Veča) 7 poslancov, 

s tým, že volebné obvody zostávajú rozdelené podľa ulíc tak, ako je to v súčasnom 
volebnom období 2006 – 2010. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 
a 2012 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 - materiál číslo C 1/2/2010 

Predložil Ladislav Gáll, prednosta MsÚ; Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa;  Ing. Alžbeta 
Sedliačiková, hlavná kontrolórka  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že aj na predchádzajúcom rokovaní MsZ mal 

k predloženému návrhu výhrady, chcel by sa vyjadriť jednak k formálnej stránke tohto 
materiálu, ktorý vzhľadom k tomu, že nie predkladaný prvýkrát, mal byť vyčistený a tiež 
z hľadiska vecného a konkrétneho návrhu východísk, 

- uviedol, že z jeho pohľadu je tu niekoľko nepravdivých, rozporuplných a zavádzajúcich 
konštatovaní, a to: na strane 3 sa konštatuje, že v súlade s príjmovými možnosťami na rok 
2010 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta 
pre bežný aj kapitálový rozpočet, ale skutočnosť je, že dlhová služba bola riešená žiaľ 
novým resp. novými úvermi, iné zdroje na splátky neboli aspoň čiastočne vytvorené, 

- ďalej uviedol, že na str. 7 v bode 19 sa opäť spomína problém, o ktorom sa už diskutovalo 
na predchádzajúcom rokovaní MsZ, a to, že vývoj zadĺženosti mesta k 31. 12. 2009 je 
možné hodnotiť rovnako pozitívne t. j. na tieto spomínané skutočnosti vo väzbe na kurz 
slovenská koruna a euro a iné skutočnosti a možné zdroje nie je celkom korektné 
konštatovanie,  

- ďalej tvrdenie uvedené na str. 8, že prebytok hospodárenia mesta v sume 277 663 Eur, 
určený na úhradu faktúr, ktoré prechádzajú z roku 2009 z dôvodu neschválenia návrhov 
úprav rozpočtu predkladaných mestskému zastupiteľstvu od septembra 2009, nie je 
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korektné tvrdenie, pretože koncom roku 2009 bola mestským zastupiteľstvom 
odsúhlasená čiastočná úprava rozpočtu na rok 2009 v programe 9. Školstvo, 

- ďalej na str. 9, bod 8 b) Predaj areálu na Dolnej do februára 2010 – nestalo sa; str. 9, bod 
8 d) vyhlásenie VOS na predaj Dolnej, ako alternatíva – nestalo sa a je to v programe 
tohto zastupiteľstva; str. 9, bod 8 f) Budovy a pozemky na ulici Orechovej - pripraviť 
VOS, prípadne ponukové konanie na 2. MsZ, zároveň pripraviť návrh na usporiadanie 
majetkových záležitostí so spoločnosťou MeT – nestalo sa a nie je v programe 2. riadneho 
MsZ; str. 9, bod 10 mesto plánuje pre rok 2010, obnoviť kontokorentný úver v sume  
644 tis. Eur na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
v priebehu roka – stalo sa na 1. mimoriadnom rokovaní MsZ 18. 02. 2010, 

- ďalej uviedol, že bežný rozpočet navrhujeme vyrovnaný, celkový rozpočet na rok 2010 
navrhujeme s prebytkom 1 826,- Eur -  je tu nesúlad s uznesením a chýba tam 500 000,-, 

- ďalej na str. 13, bod 2 spoluúčasť mesta na projekte „Zníženie energetickej náročnosti 
a stavebné úpravy MŠ Hollého“ a bod 3 „Revitalizácia verejných priestranstiev  CMZ“ – 
nesúhlasí s tabuľkou č. 4 vo finančných hodnotách; ďalej str. 8 a 9 bod 8 a časť b) má 
definovať možné riziká, definuje len jedno riziko a to je predaj majetku a aj v tej súvislosti 
spomínal nesúlad a časový posun tých predajov,  

- ďalej uviedol, že viackrát v súvislosti s rozpočtom na rok 2010 diskutoval o tom, aby sa 
predložili technicko – organizačné opatrenia na predaj majetku, technicko – organizačné 
a finančné opatrenia na realizáciu investícií a takisto na dlhovú službu a uviedol, že jeho 
predstava je iná, ako je uvedené v materiáli, 

- ďalej poukázal na nesúlad v tabuľke č. 11 bod 8 s tabuľkou č. 6, program 9 a takisto 
v tabuľkách č. 11 a č. 12 takisto čísla nesedia, materiál má aj ďalšie možné riziká a to 
nesúlad hodnôt v dodávateľských zmluvách a rozpočtovaných hodnôt; tiež uviedol, že na 
predchádzajúcom mimoriadnom rokovaní MsZ sa pýtal primátora mesta, keď bola 
schvaľovaná zmluva pre spoločnosť IMK, ako to vlastne bude fungovať, pretože podľa 
tohto rozpočtu na čistenie miestnych komunikácií je v rozpočte určených 101 tis. EUR  
a v zmluve je uvedená čiastka 116 tis. EUR; verejná zeleň v rozpočte je 241 tis. EUR 
a v zmluve 259 tis. EUR a predpokladá, že takýchto malých „granátikov“ je viacej, 
pretože on nemal prístup k detailnému rozčleneniu rozpočtu v jednotlivých programoch 
a podprogramoch na konkrétne akcie, 

- ďalej uviedol, že pri tabuľke č. 12 nevie, či ide o návrh, či je to prerokované s DEXIA 
bankou alebo ide len o želanie niekoho; uviedol, že to vidí tak, že toto celé je výsledkom 
nejakého nekoordinovaného postupu zo strany toho, kto mal zabezpečiť spracovanie tohto 
materiálu a vidí to tak, že sa v jednom kuse sústreďuje len na eurofondy, akcie 
z eurofondov a všetko, čo s tým súvisí a ostatné veci, ako napríklad formálne náležitosti 
materiálov, ktoré dostanú na prerokovanie a odsúhlasenie, nikoho nejako veľmi netrápia,  

- uviedol, že po predchádzajúcom rokovaní MsZ 11. 02. 2010, kde namietal viacero 
pripomienok k predloženému rozpočtu, mal stretnutie s prednostom MsÚ dňa  
17. 02. 2010, kde takmer 2 hodiny diskutovali o jeho predstavách, a kde si dovolil 
odovzdať mu aj písomné poznámky, čo si pod tým predstavoval a očakával, že aspoň 
nejaká časť sa premietne do predloženého materiálu,  

- ďalej uviedol, že na stretnutí poslancov dňa 25. 02. 2010 sa znova primárne bavilo 
o investičných akciách, o eurofondoch a možno najhlasnejšie hovorili poslanci z mestskej 
časti Veča, ktorí si dali svoje požiadavky nad rámec tých akcií, ktoré boli v pôvodnom 
návrhu investícií; tiež uviedol, že je treba realizovať aj aktivity vo verejnom záujme, na 
ktoré nie sú vypísané výzvy z eurofondov a mesto ich musí zrealizovať a nájsť na to 
prostriedky a v prípade, ak nevie vyťažiť z predaja majetku, tak aj z úverov,  

- ďalej uviedol, že takýmto spôsobom sa dostala na pretras budova Komenského, tiež 
komunikácie, kde v roku 2007 bol spracovaný nejaký audit stavu komunikácií, ktorých ak 
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je ten materiál ešte aktuálny, by malo byť v meste cca 52 km, s ktorými sa ale preto, že, 
nie sú na to žiadne výzvy nič nerobí, a ak sa nezačne robiť, tak to niekoho počká v ďalších 
zastupiteľstvách a tieto komunikácie sú z roka na rok v horšom stave, 

- uviedol, že z tohto vznikli nejaké návrhy, ktoré boli prezentované na stretnutí poslancov 
dňa 16. 03. 2010, objavili sa tu požiadavky z Veči, ako rekonštrukcia budovy na ulici 
Komenského, rekonštrukcia ulice Hollého a aj on tam vzniesol požiadavku, aby aj 
niektoré ulice v mestskej časti Šaľa sa z tohto zoznamu, podľa výberu vedenia mesta, 
zaradili do tohto programu aj za cenu, že budú realizované z iných zdrojov ako 
z eurofondov,  

- uviedol, že predložený materiál na toto nereflektoval, vytvoril sa nejaký zásobník, asi taký 
„aby aj vlk bol sýty aj ovca celá“, kde bolo uvedené, že budú financované v budúcom 
období, čo je možno účtovná kategória, ale pre neho to znamená ktovie kedy, a aj preto 
z predchádzajúcich vystúpení, aj po diskusii s prednostom MsÚ, aj so stretnutí  
25. 02. 2010 a 16. 03. 2010 k rozpočtu nadobudol dojem, že napriek verbálnej deklarácii 
záujmu o názory väčšiny poslancov MsZ zo strany predstaviteľov mesta je skutočnosť iná 
a všetko nasvedčuje tomu, že berú tieto názory, vrátane prijatých uznesení, ako nutné zlo 
a oni najlepšie vedia, čo občania mesta potrebujú, 

- myslí si, že všetko sa točí a podriaďuje len honbe na eurofondy, obrazne povedané aj cez 
mŕtvoly; ďalej uviedol, že všetky voľné prostriedky, ktoré sa podarí získať z možného 
predaja majetku alebo z úverov sa majú použiť na kofinancovanie akcií financovaných 
z eurofondov, 

- podotkol, že napriek tomu, čo uviedol, je presvedčený o tom, že je potrebné dnes prijať 
rozpočet na rok 2010, ale keďže doterajšie pripomienky ani požiadavky na vyššie 
zmienených stretnutiach k problematike rozpočtu mesta neboli v plnom rozsahu 
v predloženom návrhu rozpočtu zohľadnené, predložil po diskusii s väčšinou poslancov 
MsZ poslanecký návrh, v ktorom sú navrhnuté určité parametre rozpočtu na rok 2010, 

- ďalej uviedol, že v predloženom návrhu sú zachované príjmové položky tak, ako 
v pôvodnom návrhu, bežné príjmy, kapitálové, aj príjmy z finančných operácií vrátane,  
t. j. príjmy celkom, preskupili sa výdajové položky a znížil sa celkový plánovaný 
prebytok,  

- predložil svoj poslanecký návrh, čo bol vlastne návrh na zmenu uznesenia v nasledovnom 
znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,  

B. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne: 
Bežné príjmy:   11 135 178 EUR   
Bežné výdavky:                       11 020 178 EUR    
Rozdiel:                                          115 000 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 5 408 876 EUR   
Kapitálové výdavky:  6 302 632 EUR   
Rozdiel: -893 756 EUR  

    
Príjmové finančné operácie: 1 190 663 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR 
Rozdiel: 870 047 EUR 
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Rozpočet na rok 2010 celkom: 
 

Príjmy celkom: 17 734 717 EUR   
Výdavky celkom: 17 643 426 EUR  
Rozdiel celkom: 91 291 EUR  

 
2. príspevok zriaďovateľa na rok 2010 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta 

Šaľa vo výške 430 000 EUR, z toho 161 570 EUR na výkon opatrovateľskej 
služby, 

3. prijatie bankového úveru vo výške 913 000 EUR na plánované investičné akcie 
v priebehu rozpočtového roku 2010 a financovanie europrojektov, 

4. ručenie banke za poskytnutie bankového úveru biankozmenkou, 
C. berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012, 

2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2011 – 2012, 
D. ukladá 

1. prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie prebytku bežného rozpočtu, opatrenia 
s vyjadrením komisie hospodársko – finančnej predložiť na rokovanie MsZ, 

      T: okamžite            Z: prednosta MsÚ 
      T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 
2. v rámci kapitálových výdavkov realizovať len tieto investičné akcie: 

- projektové dokumentácie    111 500 EUR 
- doplatky investícií z roku 2009   424 266 EUR 
- investície EÚ fondy                        3 425 367 EUR 

      Pozn.: v členení podľa tab. č. 4 
- zazmluvnené investície     762 573 EUR 

o  kruhová križovatka    369 000 EUR 
o  ESAM softvér                    5 000 EUR 
o  FK umelý trávnik    265 552 EUR 
o  FK odkanalizovanie (Šaľa)     33 500 EUR 
o  FK odkanalizovanie (Veča)       3 319 EUR 
o  Orechová dokončenie MK      86 202 EUR 

- ostatné investície     334 694 EUR 
o  rekonštrukcia budovy Komenského             200 000 EUR 
o  kamerový systém         6 639 EUR 
o  rekonštrukcia ZŠ Pázmanya   100 000 EUR 
o  pozemky nový cintorín                26 555 EUR 
o  chodníky + osvetlenie cintorína      1 500 EUR 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 
o  rekonštrukcia Záhradníckej ulice  912 232 EUR 
o  rekonštrukcia cesty Hollého   332 000 EUR 

 Spolu:               6 302 632 EUR 
3. prepracovať príslušné tabuľky podľa schváleného rozpočtu 
      T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
4. na investičné akcie nezaradené do realizácie spracovať návrh poradia dôležitosti 

a predložiť ho na rokovanie MsZ, vrátane mechanizmu zaraďovania do realizácie 
v prípade vytvorenia zdrojov, na prvé miesto zaradiť dokončenie Školskej ulice, 

      T: rokovanie MsZ                                  Z: prednosta MsÚ 
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5. pripraviť technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie 
investičných akcií a s vyjadrením finančnej komisie ich predložiť na rokovanie 
MsZ, 
T: okamžite            Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 

6. prijať technicko – organizačné opatrenia na zabezpečenie včasného predaja 
majetku s cieľom vytvorenia včasných zdrojov na realizáciu investičných akcií 
a s vyjadrením hospodársko – finančnej komisie ich predložiť na rokovanie MsZ, 
T: okamžite            Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 

7. rokovaním s DEXIA bankou zabezpečiť presun mimoriadnej splátky istiny úveru 
(ZŠ Murgaša) vo výške 120 tis. EUR a doplatky zvýšenia základného imania 
spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. vo výške 132,8 tis. EUR na rok 2011, zvýšenie 
základného imania realizovať len v prípade voľných zdrojov, 

      T: okamžite            Z: prednosta MsÚ 
8. spracovať základnú filozofiu riadenia dlhovej služby s novou kvantifikáciou 

splátok istiny a stanovením základného cieľa, ktorým bude vytvorenie priestoru na 
zdroj splátok istiny z prebytku bežného rozpočtu, zároveň pripraviť mechanizmus 
prípadného korigovania riadenia dlhovej služby a s vyjadrením komisie 
hospodársko - finančnej predložiť na rokovanie MsZ. 
T: okamžite            Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 

 
Ing. Daša Danadová 
- opýtala sa, či správne pochopila, že mimoriadnu splátku 120 tis. EUR je potrebné 

presunúť na rok 2011 a tiež MeT spol. s r. o. presunúť na rok 2011, k čomu by ale chcela 
povedať, že v zmysle zmluvy s DEXIA bankou je nutné doplatiť tento rok základné 
imanie, ale skúsia sa s bankou dohodnúť,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že v minulosti aj bez rokovania s DEXIA bankou sa im neposkytli prostriedky 

a myslí si, že rokovaním sa dajú dosiahnuť tieto ústupky,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že vždy sa konalo po dohode s bankou a splátka 120 tis. EUR z úveru vychádzala 

z požiadaviek z minulých období a o spoločnosti MeT Šaľa, s r. o. sa bude rokovať, 
 
Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh 
- myslí si, že predložený poslanecký návrh bol príliš dlhý na to, aby sa niekto mohol 

k nemu hneď vyjadriť a preto navrhol krátku prestávku, aby si mohol zosumarizovať, čo 
z toho návrhu vyplýva, 

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, či sa vo faktickej poznámke môže dávať procedurálny návrh, 
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že procedurálny návrh sa môže dávať kedykoľvek počas diskusie, pred 

hlasovaním, 
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Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že sa plne stotožňuje s názorom svojho predrečníka, že je nutné schváliť rozpočet 

mesta, rozhodne však nie v podobe, v akej ho predkladá vedenie mesta a tiež súhlasí 
s pripomienkami Ing. Bartošoviča a plne sa stotožňuje s jeho predloženým poslaneckým 
návrhom a plne ho podporí, 

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že prebehlo niekoľko stretnutí k návrhu rozpočtu a vyjadril ľútosť nad tým, že 

teraz prišla takáto veľká zmena v návrhu rozpočtu a myslí si, že mohla byť predložená 
v predstihu, aby sa k nej mohli poslanci vyjadriť. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- pred hlasovaním o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča vyhlásiť 5 minútovú 

prestávku, 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana 
Bartošoviča v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,  

B. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne: 
 

Bežné príjmy:   11 135 178 EUR   
Bežné výdavky:                       11 020 178 EUR    
Rozdiel:                                          115 000 EUR  

 
Kapitálové príjmy: 5 408 876 EUR   
Kapitálové výdavky:  6 302 632 EUR   
Rozdiel: -893 756 EUR  

    
Príjmové finančné operácie: 1 190 663 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR 
Rozdiel: 870 047 EUR 

 
Rozpočet na rok 2010 celkom: 

 
Príjmy celkom: 17 734 717 EUR   
Výdavky celkom: 17 643 426 EUR  
Rozdiel celkom: 91 291 EUR  
 

2. príspevok zriaďovateľa na rok 2010 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta 
Šaľa vo výške 430 000 EUR, z toho 161 570 EUR na výkon opatrovateľskej služby, 
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3. prijatie bankového úveru vo výške 913 000 EUR na plánované investičné akcie 
v priebehu rozpočtového roku 2010 a financovanie europrojektov, 

4. ručenie banke za poskytnutie bankového úveru biankozmenkou, 
C. berie na vedomie 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012, 

2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2011 – 2012, 
D. ukladá 

1. prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie prebytku bežného rozpočtu, opatrenia 
s vyjadrením komisie hospodársko – finančnej predložiť na rokovanie MsZ, 
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 
 

2. v rámci kapitálových výdavkov realizovať len tieto investičné akcie: 
- projektové dokumentácie    111 500 EUR 
- doplatky investícií z roku 2009   424 266 EUR 
- investície EÚ fondy                      3 425 367 EUR 

Pozn.: v členení podľa tab. č. 4 
 

- zazmluvnené investície     762 573 EUR 
o  kruhová križovatka    369 000 EUR 
o  ESAM softvér                    5 000 EUR 
o  FK umelý trávnik    265 552 EUR 
o  FK odkanalizovanie (Šaľa)     33 500 EUR 
o  FK odkanalizovanie (Veča)       3 319 EUR 
o  Orechová dokončenie MK      86 202 EUR 

 
- ostatné investície     334 694 EUR 

o  rekonštrukcia budovy Komenského             200 000 EUR 
o  kamerový systém         6 639 EUR 
o  rekonštrukcia ZŠ Pázmanya   100 000 EUR 
o  pozemky nový cintorín                 26 555 EUR 
o  chodníky + osvetlenie cintorína      1 500 EUR 

 
- rekonštrukcia miestnych komunikácií 

o  rekonštrukcia Záhradníckej ulice  912 232 EUR 
o  rekonštrukcia cesty Hollého   332 000 EUR 

 
      Spolu:               6 302 632 EUR 
 

3. prepracovať príslušné tabuľky podľa schváleného rozpočtu 
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
 

4. na investičné akcie nezaradené do realizácie spracovať návrh poradia dôležitosti 
a predložiť ho na rokovanie MsZ, vrátane mechanizmu zaraďovania do realizácie 
v prípade vytvorenia zdrojov, na prvé miesto zaradiť dokončenie Školskej ulice, 
T: rokovanie MsZ            Z: prednosta MsÚ 
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5. pripraviť technicko – organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie 
investičných akcií a s vyjadrením finančnej komisie ich predložiť na rokovanie MsZ, 
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 
 

6. prijať technicko – organizačné opatrenia na zabezpečenie včasného predaja majetku 
s cieľom vytvorenia včasných zdrojov na realizáciu investičných akcií a s vyjadrením 
hospodársko – finančnej komisie ich predložiť na rokovanie MsZ, 
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 
 

7. rokovaním s DEXIA bankou zabezpečiť presun mimoriadnej splátky istiny úveru (ZŠ 
Murgaša) vo výške 120 tis. EUR a doplatky zvýšenia základného imania spoločnosti 
MeT Šaľa, spol. s r. o. vo výške 132,8 tis. EUR na rok 2011, zvýšenie základného 
imania realizovať len v prípade voľných zdrojov, 
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
 

8. spracovať základnú filozofiu riadenia dlhovej služby s novou kvantifikáciou splátok 
istiny a stanovením základného cieľa, ktorým bude vytvorenie priestoru na zdroj 
splátok istiny z prebytku bežného rozpočtu, zároveň pripraviť mechanizmus 
prípadného korigovania riadenia dlhovej služby a s vyjadrením komisie hospodársko - 
finančnej predložiť na rokovanie MsZ. 
T: okamžite             Z: prednosta MsÚ 
T: rokovanie MsZ                                 Z: predseda hospodársko-finančnej komisie 
 

Prezentácia: 23 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo C 2/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že má niekoľko otázok súvisiacich s verejným obstarávaním a chcel by na ne 

odpovede per partes ako ich bude klásť, 
- opýtal sa, čo obsahuje verejné obstarávanie externého manažmentu za 45 tis. EUR, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to v zmysle schváleného projektu, kde sú rozpísané jednotlivé náklady na 

projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, na ďalšie súvisiace akcie, takisto na tento 
externý manažment a vrátane neho aj obstarávanie verejného obstarávateľa, teda bude 
obstaraný aj obstarávateľ, ktorý bude režírovať celé obstarávanie v zmysle projektu, 
jednotlivých segmentov tohto projektu,  
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Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, čo je potom verejné obstarávanie za 3 193,- EUR a v akom štádiu je verejné 

obstarávanie verejného obstarávania, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že verejné obstarávanie v zmysle verejného obstarávania v zmysle 

harmonogramu je obstarané, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že potom nerozumie tomu, prečo je to uvedené v pláne verejného obstarávania na 

toto mestské zastupiteľstvo a opýtal sa, na základe čoho bolo toto verejné obstarávanie 
vyhlásené, keďže to vidí zaradené v pláne verejného obstarávania prvýkrát, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o zákazku s nízkou hodnotou a bolo to vyhlásené podľa internej smernice 

o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, kto realizoval toto verejné obstarávanie, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v zmysle internej smernice je možné, aby to realizoval zamestnanec úradu, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že podľa § 5 odst. 4 internej smernice, na ktorú sa odvolal prednosta MsÚ, 

činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva zamestnanec referátu 
právneho a verejného obstarávania v súčinnosti so zamestnancom, v pracovnej 
kompetencii ktorého je predmet obstarávania a znovu sa opýtal, kto bol obstarávateľom 
a kto o tom rozhodol alebo či to bola pani Simighová, ktorá je poverená verejným 
obstarávaním, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to obstarávala zamestnankyňa referátu, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že teda v rozpore s § 5, odst. 4 to obstarával niekto iný a opýtal sa, kto boli 

členovia komisie v tomto obstarávaní a či vôbec komisia existovala, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že členmi boli Ing. Katarína Vargová, Ing. Eliška Vargová, Margita Simighová 

a Ing. Ladislav Gáll, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či bola táto súťaž ukončená elektronickou aukciou,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nebola ukončená elektronickou aukciou, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v pláne verejného obstarávania, ktorý je predložený na dnešné rokovanie MsZ, 
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je pri tomto verejnom obstarávaní napísaná elektronická aukcia, toto obstarávanie je 
definitívne v rozpore s ustanoveniami internej smernice, pretože nebolo ani súčasťou 
plánu a dnes sa má odsúhlasiť niečo, čo sa už stalo,  

- opýtal sa, na základe ktorého uznesenia o pláne verejného obstarávania je vyhlásené 
verejné obstarávanie na rekonštrukciu CMZ a kto schválil všetkých členov komisie, 
pretože podľa smernice podľa § 8, ktorý pojednáva o zložení komisií, schvaľuje členov 
komisie mestské zastupiteľstvo a opýtal sa, ktorým uznesením bolo v tomto prípade 
rozhodnuté o členoch komisie a na základe akého uznesenia bolo vôbec vyhlásené verejné 
obstarávanie, keďže revitalizácia CMZ nikdy nebola predmetom žiadneho plánu 
verejného obstarávania,  

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že revitalizácia CMZ bola predkladaná ako doplnenie plánu verejného 

obstarávania v minulom roku a takisto bolo mestským zastupiteľstvom schválené aj 
zloženie komisie; ďalej uviedol, že plán verejného obstarávania sa dopĺňa každý štvrťrok,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, kto navrhuje členov komisií,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mestská rada, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či mestská rada navrhla jednotlivo každého člena komisie a uviedol, že chce 

zistiť, kto konkrétne si neprečítal § 8 smernice o tvorbe komisií, kde v odst. 3 sa píše, že 
pri kreovaní komisie sa dbá na rovnovážne zastúpenie VMČ, rovnovážne zastúpenie 
politických subjektov, ktoré majú v MsZ svoje zastúpenie vrátane skupiny poslancov, 
ktorí kandidovali ako nezávislí a zaujíma ho, či niekto kontroluje, ako sú navrhnutí 
jednotliví členovia komisie, pretože pri predkladaní smernice Ing. Mečiar veľmi trval na 
tom, aby bolo v komisiách zastúpenie členov podľa tejto smernice,  

- uviedol, že sa na to pýta preto, lebo za koalíciu Lepšia Šaľa je v MsZ 10 poslancov a sú 
13 krát obsadení v komisiách, nezávislí majú 9 poslancov a v komisiách sú obsadení 18 
krát, za SMER sú 3 poslanci a sú v komisii iba raz a ostatní, ktorí sú 3, sú tiež obsadení 
len raz; ďalej uviedol, že mestská časť Veča je zastúpená 15 krát, ale mestská časť Šaľa 
ako celok 19 krát a myslí si, že toto určite nie je to, čo malo byť vyváženým stavom a ak 
hovorí o jednotlivcoch, tak Ing. Kováč je členom komisie 5 krát, Ing. Jozef Husárik 4 krát 
a je tu aj 6 poslancov, ktorí nie sú ani raz menovaní za člena komisie a myslí si, že v § 8 je 
toto ustanovenie úplne nezmyselné, pretože sa vôbec nedodržiava,  

- ďalej uviedol, že podľa neho je tento materiál z tohto titulu trochu chaotický, pretože 
tvoriť na rokovaní MsZ zloženie komisií je problematické a niekto to mal navrhnúť tak, 
aby to bolo v súlade s internou smernicou, 

- uviedol, že v pláne sa nachádzajú označenia, ktoré nekorešpondujú s rozpočtom a niektoré 
čísla nevie vôbec identifikovať, pretože čísla, ktoré sú v pláne uvedené ako programy 
nekorešpondujú s číselným označením týchto programov v rozpočte a opýtal sa, čo 
znamená šesťciferné číslo v stĺpci „položka“, pretože vôbec nevie, čo to môže znamenať,       

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to označenie kódu produkcie, 
 
 



 30

Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, ako majú poslanci zistiť, čo to znamená, a ak tento kód slúži len pre nejakú 

internú potrebu, poslanci to nemajú s čím porovnať, nevedia, či to k niečomu patrí alebo 
nie,  

 
Margita Simighová 
- uviedla, že tieto položky sú vypísané z rozpočtu, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že on to nevidí nikde v rozpočte uvedené,  
- opýtal sa, prečo nie je v tabuľke napísané, ktoré sumy sú bez DPH alebo či sú všetky 

sumy bez DPH, pretože sumám, ktoré sú uvedené v pláne je potrebné pripočítať DPH, aby 
korešpondovali so sumami uvedenými v rozpočte a aj keď vie, že pri verejnom 
obstarávaní sa obstaráva suma bez DPH, myslí si, že by sa mohla v pláne uvádzať suma 
s DPH, aby bolo jasné, s ktorou sumou v rozpočte korešponduje, potom nevzniknú veci, 
ktoré sú pre neho nezrozumiteľné, a tým sú tu uvedené iné sumy, ako sú v rozpočte, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v sumárnej tabuľke k rozpočtu sú uvedené „položky“, na ktoré sa odvoláva 

plán verejného obstarávania, 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- ďalej sa opýtal, prečo v pláne nie sú uvedené termíny obstarávania a uviedol, že pre neho 

je plán verejného obstarávania v predloženej podobe výsmechom zo strany vedenia mesta 
a nevie, prečo by mal s takýmto návrhom súhlasiť, 

- myslí si, že podľa § 10, odst. 2 kontrolu dodržiavania tejto smernice má vykonávať ÚHK, 
a to aj bez toho, aby takáto úloha bola v pláne kontroly, táto povinnosť nie je 
determinovaná tým, že má ÚHK naplánované kontroly, pretože za kontrolu 
a dodržiavanie tejto smernice zodpovedá permanentne, 

- predniesol poslanecký návrh v podobe návrhu uznesenia v nasledovnom znení:       
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010, 
B. konštatuje 

závažné porušenia „Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“, 
C. neschvaľuje  

plán verejného obstarávania na rok 2010, 
D. ukladá 

prepracovať plán verejného obstarávania a uviesť do súladu so smernicou 
a schváleným rozpočtom, 

E. dopĺňa 
Smernicu mesta Šaľa o verejnom obstarávaní nasledovne: 
1. v § 1 doplniť odst. 4. 

Verejné obstarávanie s výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou nemožno vyhlásiť 
bez súhlasu MsZ. 

2. v § 2, odst. 2, písm. g/ vynechať slovo „štvrťročne“ a vetu doplniť „predkladať na 
každé rokovanie MsZ ...“ 

3. v § 10 odst. 1 zmeniť znenie: 
Za dodržanie ustanovení tejto smernice pri verejnom obstarávaní sú zodpovední: 

            a/ prednosta mestského úradu 
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            b/ vedúci organizácií zriadených mestom.  
 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- opýtal sa, či položka 637005 externý manažment bola obstaraná, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že externý manažment nie, ale obstaraná bola položka 637005 verejné obstaranie 

za 3 193,- EUR a externý manažment sa bude obstarávať externe obstarávateľom, ktorý 
bol vyobstaraný,  
 

Ing. László Gyurovszky  
- opýtal sa, kým bude externe obstaraný, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude obstaraný na základe verejného obstarávania v riadku č. 7, podľa 

výsledkov verejného obstarávania ide o zákazky s nízkou hodnotou, bude obstaraný 
spoločnosťou P&P Co., s. r.o., 

 
Ing. László Gyurovszky  
- opýtal sa, či je to tá istá spoločnosť, o ktorej sa hovorilo na minulom rokovaní MsZ 

a požiadal o predloženie dokumentácie k opatreniu 637005; ďalej sa opýtal sa, koľkí 
záujemcovia boli oslovení, 

 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že oslovené boli štyri spoločnosti a prišli tri ponuky,   
 
Ing. László Gyurovszky  
- opýtal sa, či čírou náhodou bola ponuka tejto spoločnosti najnižšia,  
 
Martin Alföldi 
- potvrdil, že táto ponuka bola najnižšia, 
 
Ing. László Gyurovszky  
- opýtal sa, prečo nebola použitá elektronická aukcia, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že elektronická aukcia nebola použitá z dôvodu, že išlo o zákazku s nízkou 

hodnotou,  
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že bolo prijaté uznesenie, že každé nepoužitie elektronickej aukcie musí byť 

zdôvodnené, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to sa týka zákaziek podprahových, podlimitných a pod. 
 
Ing. László Gyurovszky  
- znova sa opýtal, prečo sa nepoužila elektronická aukcia,  
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že išlo o nízku hodnotu, 

 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že sa opýta inak, a to, prečo mesto nechcelo použiť elektronickú aukciu, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to bolo z dôvodu, že ide o zdĺhavú procedúru, 
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že síce je zdĺhavá, ale mestu šetrí peniaze v tom, že sa vyberie najnižšia ponuka 

dynamicky a nie staticky, čo je práve zmyslom elektronickej aukcie, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v tomto prípade nešetrí financie mesta, ale Európskej únie, 
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že to teda šetrí verejné peniaze a uviedol, že to znamená, že mesto nechcelo 

použiť elektronickú aukciu,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v tomto prípade nemusela byť použitá elektronická aukcia, 
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že vie, že nemusela byť použitá elektronická aukcia, a znova sa opýtal, či to bolo 

z dôvodu, že mesto nechcelo, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že tieto drobné zákazky by sa procedurálne nezvládli, 
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že vyhrá spoločnosť, ktorá nebola schopná v minulosti relevantným spôsobom 

ručiť a opýtal sa, či teraz bude robiť obstarávanie pre celé mesto, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ide len o jeden projekt a to „Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali“, 
 
Ing. László Gyurovszky  
- uviedol, že je to viac ako podozrivé, 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že chce len upozorniť, aj keď to nepatrí do tohto bodu, aby sa nezabudlo na 

vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Školskej ulice,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že stavebné povolenie je už vydané, 
 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- uviedol, že pri prerokovaní tohto bodu na poslednom rokovaní MsZ sa pýtal na dôvody, 

prečo mesto zadalo túto aktivitu externej firme, keď má na to vytvorený odborný útvar, 
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ktorý sa zaoberá verejnými obstarávaniami a prednosta MsÚ odpovedal, že pracovníci, 
ktorí sú poverení touto činnosťou robia dosť časté chyby, čo predlžuje dobu na podanie 
projektu a teraz je znova spoločnosť, o ktorej bolo na minulom MsZ hovorené, predurčená 
na jeden projekt,  

- uviedol, že je mu divné, že keď je táto spoločnosť taká kompetentná a oproti 
zamestnancom mesta sofistikovanejšia a má knov-how, je vybraná len na tento jeden 
projekt a nezabezpečuje všetky projekty, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že on povedal toľko, že boli problémy pri predkladaní výsledkov obstarávania pri 

projektoch EÚ, kde je prísna kontrola, podklady boli viackrát vrátené a museli sa dopĺňať,  
- ďalej uviedol, že zamestnanci MsÚ, ktorí sa zaoberajú touto činnosťou, majú kvantum 

obstarávaní z vlastných zdrojov, s ktorými sa musia zaoberať a je to rozložené aj 
z časového hľadiska, 

  
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že nespochybňuje rozhodnutie mesta zadať túto kompetenciu externej firme, ale 

už na minulom rokovaní MsZ sa opýtal, aký to má dopad na organizačnú štruktúru, keďže 
dosť veľká kompetencia bola zverená externej spoločnosti a opýtal sa, prečo sa len 
konkrétne táto jedna akcia rieši externou firmou a prečo nerobia pre mesto všetky 
obstarávania, keď je to pre mesto výhodné, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to len z časového hľadiska a akcie, ktoré sa dajú operatívne robiť tu, sú aj 

operatívne robené tu,   
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto má externe zabezpečených viac akcií, a to CMZ, MŠ 8. mája, opatrenia 

na zlepšenie životného prostredia, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že okrem toho je ďalších 40 – 50 obstarávaní, ktoré sa zrealizujú počas roka,  
 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka kompetencií spoločnosti, ktorá má robiť verejné obstarávanie, musí 

povedať, že bol členom komisie na revitalizáciu CMZ, obálky sa otvárali 28. 01. 2010 
a na budúci týždeň má byť nejaké pokračovanie a chce povedať, že o kompetencii tejto 
spoločnosti by radšej pomlčal, pretože pracovníka tejto spoločnosti musela školiť p. 
Simighová, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- podporila názor Ing. Botku a tiež uviedla, že keď sa pracovníčky predmetnej spoločnosti 

opýtala, akým spôsobom sa k tomuto verejnému obstarávaniu dostala, pracovníčka 
odpovedala, že bola vybratá a mali to sľúbené, keď bude projekt schválený,  

- ďalej uviedla, že takéto vyjadrenie sa jej zdá neprípustné od zamestnanca akejkoľvek 
firmy, 

- uviedla, že aj externá firma robí chyby a nepodceňovala by prácu zamestnancov 
mestského úradu, ale problém vidí v tom, že mestské zastupiteľstvo nebolo informované 
o výbere tejto externej spoločnosti a prostriedky, ktoré sa im platia, nie sú zahrnuté 
v rozpočte,  
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Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že sa vráti k číslam uvedeným v tabuľke a uviedol, že v pláne verejného 

obstarávania sú dva stĺpce a to „program“ a „položka“, ale v rozpočte, v tabuľke 
kapitálové výdaje je uvedená už len „položka“ a uviedol, že chcel povedať, že sa tento 
predložený materiál zahlcuje zbytočnými údajmi, ktoré poslancom nič nehovoria a myslí 
si, že ich naozaj nie je potrebné uvádzať,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že dva dni sa snažil dopátrať k tomu, čo je uvedené v tabuľke a s čím to ladí 

alebo neladí, ale celkom sa mu to nepodarilo a dospel k podobným záverom ako Mgr. 
Belický a včera sa dokonca dozvedel, že existuje aj oveľa detailnejší súbor, v ktorom by 
vraj mali byť všetky položky jednotlivých podprogramov, ale ktoré poslanci nemajú 
k dispozícii a opýtal sa, prečo nie sú v ESAM-e uvedené, 

- ďalej uviedol, že v pláne verejného obstarávania je použité iné názvoslovie a potom je to 
ťažko si dávať dohromady, myslí si, že plán by mal byť jednoznačne previazaný 
s rozpočtom mesta a s akciami, ktoré sú tam odsúhlasené, 

- uviedol, že aj na minulom zastupiteľstve hovoril o tom, že pri rozpočte, aj pri plnení plánu 
verejných obstarávaní, keď bol predložený čiastkový plán verejného obstarávania na rok 
2010 sa veľa diskutovalo o tom, čo aj dnes, a to, že od istého času sa dejú podivné veci pri 
obstarávaní, tam kde poslanci vzhľadom na transparentnosť presadzovali elektronickú 
aukciu, už zrazu aukciu nie je treba, posúva sa to externej firme a naivne sa tu deklarujú 
tvrdenia alebo ustanovenia zo smernice, že nie je potrebná preto, lebo ide o zákazku 
s nízkou hodnotou,  

- uviedol, že problém je v tom, že týmto obstarávaním, ako zákazky s nízkou hodnotou sa 
niekomu dá obstarávanie zákaziek, uviedol, že to reaguje na p. prednostu, opatrenia na 
zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali za 1,763 mil. EUR a to je ten problém, o ktorom sa 
stále rozpráva, že sa vedenie tvári, že nevie, o čom je reč, že nevie, o čom poslanci 
rozprávajú a myslí si, že pre eurofondy sme ochotní dať sa do spolku aj s čertom,  

- myslí si, že je to svojvôľa a treba si uvedomiť, že z toho môžu byť aj následky, ktoré 
nemusia byť príjemné. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010, 
B. konštatuje 

závažné porušenia „Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní“, 
C. neschvaľuje  

plán verejného obstarávania na rok 2010, 
D. ukladá 

prepracovať plán verejného obstarávania a uviesť do súladu so smernicou a schváleným 
rozpočtom, 

E. dopĺňa 
Smernicu mesta Šaľa o verejnom obstarávaní nasledovne: 
1. v § 1 doplniť odst. 4. 

Verejné obstarávanie s výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou nemožno vyhlásiť bez 
súhlasu MsZ. 

2. v § 2, odst. 2, písm. g/ vynechať slovo „štvrťročne“ a vetu doplniť „predkladať na 
každé rokovanie MsZ ...“ 
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3. v § 10 odst. 1 zmeniť znenie: 
Za dodržanie ustanovení tejto smernice pri verejnom obstarávaní sú zodpovední: 

            a/ prednosta mestského úradu 
            b/ vedúci organizácií zriadených mestom.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – február 2010 - 

materiál číslo C 3/2/2010 
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 

prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január - február 2010, 
B. berie na vedomie 

prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január - február 2010.  
 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali - materiál číslo C 4/2/2010 
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  

predložený cenník poplatkov pre príležitostné trhy  a jarmoky v Šali, 
B. schvaľuje  

predložený cenník poplatkov pre príležitostné trhy a jarmoky v Šali.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

5. TJ SLÁVIA SOUP, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle 
VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 5/2/2010 

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 

žiadosti TJ Slávia SOUP Šaľa o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN  
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,  

B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre TJ Slávia SOUP Šaľa, IČO: 31 824 48, v celkovej sume  
1 500 EUR na nákup cien: 
- žiadosť č. 1 na nákup cien vo výške 1 000 EUR 
- žiadosť č. 2 na nákup cien vo výške    500 EUR. 
 

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

 
6. Športovo strelecký klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien  

v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 6/2/2010 
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 

žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2 /2009 o poskytovaní dotácií,  
B. schvaľuje   

poskytnutie dotácie vo výške 1 500 EUR na rok 2010 z kapitoly dotácie v zmysle VZN  
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií pre Športovo strelecký klub, Šaľa, IČO: 31 119 6314: 
- žiadosť č. 3 na nákup cien vo výške 250 EUR 
- žiadosť č. 4 na nákup cien vo výške 300 EUR 
- žiadosť č. 5 na nákup cien vo výške 250 EUR 
- žiadosť č. 6 na nákup cien vo výške 300 EUR 
- žiadosť č. 7 na nákup cien vo výške 400 EUR 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
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Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. TJ Slovan Duslo, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN  

č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 7/2/2010 
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 

žiadosť TJ Slovan Duslo Šaľa o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 2 /2009 
o poskytovaní dotácií,  

B. schvaľuje   
poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO: 31 119 6314 vo výške 1 680 EUR na 
rok 2010: 
- žiadosť č. 15 vo výške    330 EUR na dopravu 
- žiadosť č. 16 vo výške 1 350 EUR na dopravu. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 

nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 8/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- upozornil na formálnu chybu v materiáli, kde sa v dôvodovej správe hovorí o streleckom 

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

žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,  
B. schvaľuje   

poskytnutie dotácie vo výške 1 500 EUR na rok 2010 z kapitoly dotácie v zmysle VZN  
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií pre FK Slovan Duslo Šaľa , IČO: 17 642 868: 
- žiadosť č. 17 na nákup cien vo výške  200 EUR 
- žiadosť č. 18 na nákup cien vo výške  200 EUR 
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- žiadosť č. 19 na dopravu vo výške      300 EUR 
- žiadosť č. 20 na nákup cien vo výške  100 EUR 
- žiadosť č. 21 na nákup cien vo výške  120 EUR 
- žiadosť č. 22 na nákup cien vo výške  100 EUR 
- žiadosť č. 23 na nákup cien vo výške  100 EUR 
- žiadosť č. 24 na nákup cien vo výške  100 EUR 
- žiadosť č. 25 na nákup cien vo výške  100 EUR 
- žiadosť č. 26 na nákup cien vo výške  180 EUR. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát, Šaľa – žiadosť o poskytnutie 

dotácie na údržbu chodníkovej siete v majetku mesta Šaľa v zmysle VZN č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 9/2/2010 

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

 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, prečo chodníky, ktoré sú v majetku mesta, musí spravovať a udržiavať podnik 

Neštátne lesy, keď mesto má vlastné organizácie, ktoré by vedeli tento priestor čistiť, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že problém je v tom, že vlastníkom pôdy, ktorá je v okolí chodníkov je urbariát, 

resp. Neštátne lesy Nitra, ktorý sa stará o ošetrovanie stromov a kríkov a pri tej príležitosti 
vyčistia aj chodníky v majetku mesta,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že názov materiálu je formulovaný dosť nešťastne a opýtal sa, či ide o údržbu 

zelene nachádzajúcej sa v tomto priestore,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o údržbu a ošetrenie zelene. 

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

žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,  
B. schvaľuje   

poskytnutie dotácie vo výške 2 000 EUR na rok 2010 z kapitoly dotácie v zmysle VZN  
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií pre Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát 
Šaľa, IČO: 37 964 861. 

 



 39

Prezentácia: 16 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
10. Mestský hokejový klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup hokejového 

výstroja, na dopravu a nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - 
materiál číslo C 10/2/2010 

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 

žiadosť Mestského hokejového klubu v Šali o poskytnutie dotácie na nákup hokejového 
výstroja, na dopravu a nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,  

B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre Mestský hokejový klub Šaľa, IČO: 36 109 339, na nákup 
hokejového výstroja, na dopravu a nákup cien v celkovej sume 1 550 EUR:  
- žiadosť č. 29 na nákup hokejového výstroja 1 000 EUR 
- žiadosť č. 30 na nákup cien vo výške 150 EUR 
- žiadosť č. 31 na dopravu vo výške 400 EUR. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Občianske združenie, Strieborná čajka, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na 

architektonické úpravy v priestore pri CVČ v Šali v zmysle VZN č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 11/2/2010 

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

 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka  
- opýtal sa, či správne pochopil, že ak nebude pridelená dotácia, budú tieto architektonické 

úpravy v priestore pri CVČ vykonané aj tak v rámci revitalizácie CMZ, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že toto združenie konzultovalo s projektantom CMZ aj niektoré svoje požiadavky 

a prišlo k dohode medzi nimi a ich návrhy sú zakomponované. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť občianskeho združenia Strieborná čajka, Šaľa, o poskytnutie dotácie na 
architektonické úpravy v priestore pri CVČ v Šali v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní 
dotácií,  

B. neschvaľuje   
poskytnutie dotácie pre občianske združenie Strieborná čajka, Šaľa, IČO: 42 120 004, vo 
výške 2 000 EUR na architektonické úpravy v priestore pri CVČ.  

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. Stredná spojená škola, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Škola mestu 

- mesto škole“ v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií - materiál číslo  
C 12/2/2010 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing . Helena Psotová 
- upozornila na chybu v názve školy a uviedla, že ide o Spojenú školu v Šali. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť Spojenej školy v Šali o poskytnutie dotácie na projekt „Škola mestu - mesto 
škole“ v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií,  

B. schvaľuje   
poskytnutie dotácie pre Spojenú školu, Šaľa, IČO: 31 873 715, vo výške 2 000 EUR na 
rok 2010, na projekt „Škola mestu – mesto škole“. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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13. Občianske združenie, Materské centrum MAMY MAMÁM, Šaľa – žiadosť 
o poskytnutie dotácie na honorár umeleckých skupín v zmysle VZN č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií - materiál číslo C 13/2/2010 

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

 
Diskusia: 
 
Milena Veresová – poslanecký návrh 
- uviedla, že akcia Míľa pre mamu 2010 má celoslovenský charakter a požiadala 

o navýšenie dotácie na túto akciu na 650,- EUR a chce podotknúť, že tejto organizácii 
mesto žiadnym iným spôsobom na činnosť neprispieva, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na jeho otázku mu odpovedala p. Veresová, pretože sa chcel opýtať, či mesto 

tejto neziskovej organizácii prispieva na nájomné, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že podporuje činnosť tejto neziskovej organizácie a nemá problém s poskytnutím 

dotácie, ale vadí jej skôr poskytnutie dotácie pre umelecké skupiny a myslí si, že by bolo 
vhodné hľadať nejaké miestne skupiny, ktoré by vystúpili aj bez nároku na honorár, 

 
Milena Veresová 
- uviedla, že by bola najradšej, keby sa na tom spolupodieľalo mesto a tento problém by 

vyriešilo kultúrne stredisko, pretože za reprodukciu akejkoľvek hudby sa platia poplatky 
autorskému zväzu a myslí si, že preto je žiadosť postavená tak, ako je podaná. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mileny Veresovej 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o poskytnutie dotácie na honorár umeleckých skupín v zmysle VZN č. 2/2009 
o poskytovaní dotácií,  

B. schvaľuje   
poskytnutie dotácie pre občianske združenie Materské centrum Mamy mamám, Šaľa, 
IČO: 37 964 861, na honorár umeleckých skupín vo výške 990 EUR:    
- žiadosť č. 45 na honorár umeleckých skupín vo výške 650 Eur (dotácia šport), 
- žiadosť č. 46 na honorár umeleckých skupín vo výške 175 Eur (dotácia kultúra), 
- žiadosť č. 47 na honorár umeleckých skupín vo výške 165 Eur (dotácia kultúra). 

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



 42

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
   
1. STAVPRO, s.r.o., Pažitná 7/611, Šaľa – žiadosť o zámenu pozemkov - materiál číslo  

D 1/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že tento návrh bol prerokovaný aj vo VMČ a pre obyvateľov mestskej časti Veča 

má tento pozemok význam, preto navrhol, aby sa hlasovalo najprv o alternatíve č. 2. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 2) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zámenu pozemkov, 
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, t.j. nadobudnutie pozemku za účelom 
vybudovania verejných parkovacích miest, 

C. schvaľuje 
1. ukončenie nájomného vzťahu dohodou podľa NZ č. 51/2004 z 26. 11. 2004 v znení 

dodatkov č. 1 a č. 2 so spol. PEKRIS s.r.o., so sídlom v Šali, P. Pázmaňa 55/26, 
2. zámenu pozemkov: 

- pozemok vo vlastníctve spol. STAVPRO, s.r.o., vedený v k.ú. Šaľa na LV č. 6678, 
v CKN parc. č. 3198/193 o výmere 2 050 m2 a parc. č. 3198/316 o výmere 179 m2, 
spolu 2 229 m2,  

- za pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, vedený v k.ú. Šaľa na LV č. 1, v CKN časť 
parc. č. 1091/1 o výmere cca 1 850 m2 a časť parc. č. 1038/45 o výmere cca 379 m2 
(výmera bude upresnená GP), spolu cca 2 229 m2, 

bez vzájomného finančného vyrovnania. 
 
Prezentácia: 17 
Za:   11 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Žofia Szarková, Brezová 14, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo  

D 2/2/2010 
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 
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 žiadosť o zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul., 
B.  schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť par. č. 860/1, v zmysle GP č. 111-2003 

overeného Správou katastra Šaľa, parc. č. 860/17 o výmere 18 m2 v cene 82,984 eur/m2, 
t.j. v celkovej cene 1 493,71 Eur, pre Žofiu Szarkovú, bytom Brezová ul. 14, Šaľa. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. SRDIEČKO, n. o. (detské jasle) - Mgr. Andrea Becker, J. Palárika 3, Šaľa – 

opätovná žiadosť o odpustenie nájomného - materiál číslo D 3/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v materiáli je uvedené, že v meste Šaľa je cca 400 detí vo veku do 3 rokov 

a existuje len jedno zariadenie zabezpečujúce tieto služby, avšak svojou kapacitou 
nepokrýva požiadavky dopytu rodičov o takéto služby a opýtal sa, či v zariadení 
neziskovej organizácie je umiestnených 11 detí z dôvodu, že ich je toľko prihlásených 
alebo sa ich viac nezmestí, 

 
Mgr. Andrea Becker 
- uviedla, že 11 detí je priemerný počet detí, ktorý sa pohybuje od 9 do 18 detí a kapacita je 

20 – 25 detí, 
- ďalej uviedla, že v meste sú jedny mestské jasle a podľa údajov z matriky je v meste 400 

detí v takomto veku a kapacita týchto mestských detských jaslí nie je postačujúca, tiež 
uviedla, že mesto investuje do svojich jaslí cca 40 tis. Sk a keby oni zrušili svoje jasle 
náklady mesta by boli určite vyššie, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že stále nerozumie tomu, že ak mestské jasle nepokrývajú dopyt po miestach, 

prečo je v jasliach tejto neziskovej organizácie umiestnených len 11 detí a opýtal sa, či je 
problém v cene alebo v čom je problém, 

 
Mgr. Andrea Becker 
- uviedla, že pobyt je drahší o cca 1 500,- Sk, ale uviedla, že ak nebudú mať odpustené 

nájomné, budú musieť tieto poplatky zvýšiť a potom budú ich jasle naozaj len pre ľudí, 
ktorí si to budú môcť dovoliť a nie pre bežných občanov, 

- ďalej uviedla, že z poplatkov od rodičov sa hradia mzdy zamestnancov, ktoré sú ale veľmi 
nízke a snažia sa ich znižovať aj tým, že zamestnávajú dievčatá na dohodu. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské 
jasle, 

B. konštatuje, 
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - vzhľadom na charakter činnosti danej 
neziskovej organizácie, 

C. schvaľuje  
prenájom za nebytové priestory v bývalej materskej škole J. Palárika a časti dvora od 
01. 01. 2010 po dobu trvania nájomného vzťahu pre neziskovú organizáciu Srdiečko – 
detské jasle, za symbolickú cenu 0,05 Eur/mesiac, t. j. 0,60 Eur/rok (18,- Sk/rok), režijné 
náklady ponechať v plnej výške.  

 
Prezentácia: 16 
Za:    9 
Proti:    3 
Zdržal sa:   4 
Poslanec podal po hlasovaní námietku z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia. 
 
Hlasovanie o námietke podanej z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.  
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    3 
Zdržal sa:   0 
 
Opakované hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia, nakoľko mestské 
zastupiteľstvo námietke vyhovelo: 
 
Prezentácia: 18 
Za:  12 
Proti:    4 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku s následným 

odkúpením – terasa - materiál číslo D 4/2/2010  
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- navrhol, aby sa hlasovalo o alternatíve č. 2, pretože je proti tomu, aby sa hlasovalo 

o niečom, čo žiadateľ nežiadal, 
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Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že chcel podať rovnaký poslanecký návrh ako Mgr. Belický a tiež si myslí, že 

MsZ by malo rokovať o žiadosti občana, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že je presvedčený o tom, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko 

p. Patrik Polák je podnikateľ, ktorý nemá v Šali len jednu prevádzku a nepodniká tu 
krátko, je to človek, ktorý podporuje v meste aj iné aktivity, ako len svoj obchod a tiež si 
myslí, že toto je dôvod, ku ktorému môže mestské zastupiteľstvo prihliadať ako k dôvodu 
hodnému osobitného zreteľa. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- hlasovať najprv o alternatíve č. 2, 
Prezentácia: 15 
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1  
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 2) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením – terasa, 
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 (žiadateľ je podnikateľ, 
ktorý má v Šali viac prevádzok, vykonáva podnikateľskú činnosť niekoľko rokov              
a podporuje v meste aj iné aktivity ako svoje vlastné) 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku, časť parc. č. 922/1 o výmere 240 m2, za účelom vybudovania letnej 
terasy k objektu vo vlastníctve žiadateľa, na ul. Budovateľskej v Šali, v cene  
3,983 eur/m2/rok, t.j. spolu v sume 955,92 eur/rok, pre Patrika Poláka, so sídlom v Šali, 
Nádražná č.710/1, IČO: 34 758 691. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  10 
Proti:    5 
Zdržal sa:   2  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku s následným odkúpením - terasa, 
B. schvaľuje 

uverejniť oznámenia na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku, časť parc.  
č. 922/1 o výmere 240 m2, v minimálnej cene podľa VZN č.6/2007 - Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 a VZN č. 16/2008. 
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Prezentácia: 14 
Za:    0 
Proti:    7 
Zdržal sa:   7  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Opätovná ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp. č. 1233, 

vrátane pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné 
družstvo - materiál číslo D 5/2/2010 

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 ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp. č. 1233, vrátane 
pozemku pod budovou a dvor, od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, 

B.  neschvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti na ul. Diakovskej v Šali, budovy súp. č. 1233 na 
parc. č. 1261, vrátane pozemku parc. č. 1261, zastavaná plocha o výmere 535 m2 a časť 
pozemku parc. č. 1267/6, zastavaná plocha o výmere cca 956 m2 (výmeru upresní 
geometrický plán), ktoré nehnuteľnosti sú vedené v KN C na LV 497 v k.ú. Šaľa, za 
ponúkanú cenu 500 000 EUR (t. j. 15 063 000,- SKK) od COOP Jednota Galanta, so 
sídlom 924 14  Galanta, Revolučná štvrť 953, IČO 00 168 840.      

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh na vyhlásenie VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. 

č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. 
Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“ - materiál číslo D 6/2/2010 

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 

návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na 
prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 127 m2, 
nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“, 
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B.  schvaľuje 
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom 

pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, 
nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“, podľa predloženého návrhu, 

2. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch, 
3. zloženie členov súťažnej komisie nasledovne:  

- Ing. Ľubomír Stredanský, poslanec  
- Ing. Michal Lužica, poslanec  
- Ľuboš Aláč, člen odbornej komisie  
- Ing. Tibor Lovecký, člen odbornej komisie  
- Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ 

C.  ukladá 
1. vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, 
v areáli na Dolnej ul. 5“, 
T: do 1. apríla 2010                                                                Z: prednosta MsÚ 

2. informovať MsZ o výsledku VOS. 
T: 4. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010                          Z: predseda komisie     

 
Prezentácia: 13 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 

Nitrianskej ul. v Šali – Veči - materiál číslo D 7/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh  
- navrhol, aby sa hlasovalo najprv o alternatíve č. 2, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že predtým, ako sa bude hlasovať je potrebné definovať osobitný zreteľ, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nakoľko nebolo zadefinované, v čom spočíva prípad hodný osobitného 

zreteľa, o alternatíve č. 2 nebolo možné hlasovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva č. 1) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
 žiadosť o prenájom pozemku na  Nitrianskej ul., 
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B.  schvaľuje 
uverejnenie oznámenia na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku, časť parc. 
č. 3080/3 o výmere cca 211 m2, v minimálnej cene podľa VZN č. 6/2007 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008 a č. 16/2008. 

 
Prezentácia: 17 
Za:    2 
Proti:    6 
Zdržal sa:   9  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XX. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo 

dňa 10. decembra 2009 a návrh na vyhlásenie VOS na odpredaj areálu na ulici 
Dolnej (nehnuteľnosti špecifikované v prílohe č. 1 k uzneseniu) - materiál číslo  
D 8/2/2010 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- navrhol za členov súťažnej komisie Ing. Helenu Psotovú, Ing. Petra Holého, Ing. Erika 

Mikloša, Mgr. Evu Lukačovičovú, Ing. Ladislava Gálla a Ing. Boženu Tóthovú, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nerozumie, o čo tu vlastne ide, opýtal sa, či to znamená, že spoločnosť 

PLASTIX, s.r.o. a Július BUCH-BUCH by odkúpili svoje časti a teraz sa má vyhlásiť 
súťaž na to, čo bolo odsúhlasené pre spoločnosť SITA Slovensko, a.s., 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že spoločnosť SITA Slovensko, a.s., nereagovala včas na oznámenie o schválení  

uznesenia a uznesenie stráca platnosť, ale prejavila snahu, že sa prihlási do VOS,  
- uviedol, že ďalším dôvodom bolo aj to, že schválenie rozdielu medzi cenou, ktorú 

schválilo mestské zastupiteľstvo a cenou v znaleckom posudku je nutné postúpiť do 
Bruselu a táto procedúra cez európsku komisiu je veľmi zdĺhavá, takže vyhlásenie VOS 
na časť pozemku, o ktorý pôvodne mala záujem spoločnosť SITA Slovensko, a.s., bude 
jednoduchšia cesta dostať sa k efektívnemu kupcovi, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či táto skutočnosť nebola známa už pri prijímaní uznesenia, pretože už vtedy sa 

pýtal na to, či je štandardné, že sa dáva iná cena, ako je cena v znaleckom posudku, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to bolo konzultované s Ministerstvom financií SR, ktoré sa vyjadrilo, že to 

bude trvať cca 3 mesiace, ale do toho teraz nechce ísť ani spoločnosť SITA Slovensko, 
a.s. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XX. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 
10. decembra 2009 a návrh na vyhlásenie VOS na odpredaj areálu na Dolnej 
(nehnuteľnosti špecifikované v prílohe č. 1 k uzneseniu)  

B. schvaľuje 
1. zmenu Uznesenia č. 7/2009 – XXII. zo 7. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa  

10. decembra 2009 nasledovne: 
- v časti C. schvaľuje, sa ruší prvá odrážka 
- v časti C. schvaľuje, sa ruší poznámka „Uznesenie je vykonateľné so súhlasom 

Ministerstva financií SR.“ 
2. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti 

areálu na Dolnej ulici v Šali“ podľa predloženého návrhu 
3. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu 
4. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Helena Psotová, poslanec  
- Ing. Peter Hollý, poslanec  
- Ing. Erik Mikloš, člen odbornej komisie 
- Mgr. Eva Lukačovičová, člen odbornej komisie 
- Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ 

C.  ukladá 
1. vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali“ 

T: do 1. apríla 2010                                                                           Z: prednosta MsÚ 
2. informovať MsZ o výsledku VOS 

T: 3. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010                                     Z: predseda komisie     
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál 

číslo E 1/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme presne hovorí 

o tom, ako má výberové konanie vyzerať; uviedla, že nechce hodnotiť žiadneho 
z uchádzačov a uviedla, že každé výberové konanie sa končí až vtedy, keď je víťaz 
výberového konania vymenovaný do funkcie, ktoré na návrh primátora vykoná mestské 
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zastupiteľstvo, preto ju zarazilo to, že v Slove Šaľanov už bol uvedený článok ohľadne 
tohto výberového konania, 

- myslí si, že ani jeden člen komisie nie je schopný úplne kvalifikovane posúdiť prácu 
každého uchádzača, ďalej uviedla, že sa jej nepáči, že bolo zverejnené celé zákulisie tohto 
výberového konania a všetko bolo servírované občanom ešte predtým ako zasadalo 
mestské zastupiteľstvo, to sa jej nepáči a kým nie je výberové konanie ukončené, nikto 
nemá právo zverejniť výsledky ani priebeh výberového konania,  

- uviedla, že ona bola zástancom toho, aby riaditeľ mal vysokoškolské vzdelanie a aj to 
zdôvodnila, ale čo sa z toho všetkého nakoniec vytvorilo sa jej nepáči, 

- opýtala sa, ako je možné, že to, čo bolo na komisii, bolo zverejnené predtým, ako sa 
ukončil akt vymenovania a opýtala sa, podľa akého zákona by mal byť riaditeľ 
v mestskom zastupiteľstve volený tajným hlasovaním, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že výberová komisia postupovala podľa zákona, zverejnila výsledky, určila 

poradie, pripravila menovací dekrét, 
 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že v zmysle § 11, odst. 4, písmeno l) zákona o obecnom zriadení má mestské 

zastupiteľstvo právo vymenovať riaditeľa rozpočtovej organizácie na návrh primátora, 
ktorý ho predložil podľa poradia, ktoré určila výberová komisia a poradie je v zmysle 
zákona o výkone práce vo verejnom záujme záväzné; znova zopakovala, že hlasovať sa 
bude o uchádzačoch v takom poradí, ako boli určené výberovou komisiou, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je nepísaným pravidlom, že o personálnych otázkach sa hlasuje tajným 

hlasovaním, preto je pripravená tajná voľba, ale ak majú poslanci záujem zmeniť tento 
spôsob, môžu to navrhnúť, 

 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- znova sa opýtala, prečo boli výsledky zverejnené skôr ako bolo výberové konanie 

ukončené,  
- navrhla, aby sa o vymenovaní riaditeľa mestskej knižnice hlasovalo verejne, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že výsledky musia byť zverejnené, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že zákon hovorí, že sa musia zverejniť len uchádzačom. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- hlasovať o vymenovaní riaditeľa mestskej knižnice verejne,  
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0  
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa mu tiež dostali do rúk články, ktoré produkuje členka výberovej komisie 

Milena Veresová a nemá problém s tým, že p. Veresová má svoj názor, ale chce upozorniť 
na to, že skôr ako sa rozhodne o menovaní víťaza do funkcie, je spochybňovaný spôsob 
výberu tohto kandidáta, 

- uviedol, že z článku cítiť to, že neakceptovala rozhodnutie väčšiny komisie a snaží sa 
nájsť vhodné zdôvodnenie, ale cíti za povinnosť o tom povedať, pretože mnohí vedia, že 
sa v minulosti ako zamestnanec mesta súdil s poslancom MsZ, je to veľmi nepríjemná 
situácia a nikomu to nepraje, pretože Šaľa je malé mesto, každý pozná každého a takéto 
informácie môžu vážne ublížiť niekomu, kto si to určite nezaslúži, 

- požiadal p. Veresovú, aby upustila od toho, aby napísala o niekom, kto má vykonávať 
nejakú zodpovednú funkciu, že možno nie je ten, kto by ju mal robiť, ale vzhľadom na to, 
že mal možno protekciu vo výberovom konaní, bol do tejto pozície vybraný, 

- uviedol, že chce tým povedať, že by mal byť každému zachovaný minimálne taký priestor 
na rozhodnutie, ako si želáme mať sami, ak sa komisia na základe demokratických 
princípov rozhodne, treba toto rozhodnutie rešpektovať a myslí si, že tých, ktorí sa 
dostanú do riadiacich funkcií v meste, je potrebné podporovať, 

 
Ing. Michal Lužica     
- uviedol, že je rád, pretože keď sa schvaľoval tento bod rokovania, kde bol zámer dať 

mestskej knižnici špeciálny štatút, tak si nemyslel, že by sa k tejto otázke spustila takáto 
búrlivá diskusia a znova musí povedať, že je rád, že takáto diskusia prebehla, čo ho 
utvrdilo v tom, že tento zámer bol správny, že mestská knižnica si zaslúži štatút, ktorý jej 
bol na MsZ schválený, 

- ďalej uviedol, že je úprimne rád, že si primátor mesta osvojil výsledky výberového 
konania a predkladá návrh na menovanie Mgr. Adriany Gerovej a myslí si, že by bolo 
úprimné nechať víťazku výberového konania, aby ukázala svoje schopnosti a dať jej čas 
a priestor, aby realizovala svoje myšlienky, ktoré pred výberovou komisiou predniesla, 

- uviedol, že až čas zhodnotí, či voľba výberovej komisie bola správna alebo je treba hľadať 
iné riešenie, ale v apriori hneď na úvod hovoriť pre alebo proti nie je celkom férové 
a prikláňa sa k alternatíve, že treba tým ľuďom dôverovať a dať im priestor, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že chce nadviazať na prednesené pocity a povedať, že nepríjemné pocity 

prežívalo aj vedenie mesta, keď počúvali, ako sú podmienky výberového konania našité 
na niekoho konkrétneho a uviedol, že bolo nepríjemné počúvať obvinenia, ktoré sa na 
ničom nezakladali,  

- uviedol, že sa chce skôr vyjadriť ku koncepciám, ktoré boli predložené a myslí si, že 
všetky tri mali niečo pozitívne, aj niečo, s čím sa nedá celkom súhlasiť, ale nakoľko teraz 
bude riaditeľkou knižnice Mgr. Gerová, chce sa obrátiť na ňu a povedať jej, že všetky tri 
koncepcie, ktoré boli predložené, by si bolo dobré pozrieť, pretože v nich môže nájsť 
niečo podnetné pre svoju ďalšiu prácu a praje jej, aby sa jej v práci darilo, 

 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- uviedol, že to, že sa zúčastnil výberového konania ho len utvrdilo v tom, čo povedal na 

minulom rokovaní MsZ a myslí si, že keby nebola zmenená podmienka 
z vysokoškolského vzdelania na stredoškolské, tak by sa p. Černá nemohla tohto 
výberového konania vôbec zúčastniť, ale hlasovanie výberovej komisie ho utvrdilo v tom, 
že ona tam nemala vôbec čo robiť,  
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Ing. Michal Lužica – procedurálny návrh 
- uviedol, že by chcel vyzdvihnúť aj médiá, ktoré písali o tejto kauze a myslí si, že knižnica 

by nemala byť len akási požičovňa kníh, ale mala by mať úplne iné postavenie a podal 
procedurálny návrh ukončiť diskusiu a hlasovať o návrhu uznesenia,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Michala Lužicu v znení: 
- ukončiť diskusiu a hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
Procedurálny návrh Ing. Michala Lužicu bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

návrh primátora mesta Šaľa na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská 
knižnica Jána Johanidesa v Šali Mgr. Adriany Gerovej s účinnosťou od 01. 04. 2010, 

B. vymenováva   
na návrh primátora mesta Šaľa riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská knižnica Jána 
Johanidesa v Šali Mgr. Adrianu Gerovú s účinnosťou od  01. 04. 2010, 

C. poveruje 
primátora mesta Šaľa na vystavenie menovacieho dekrétu pre riaditeľa rozpočtovej 
organizácie Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mgr. Adrianu Gerovú s účinnosťou 
od 01. 04. 2010 na základe výberového konania uskutočneného v súlade so zákonom  
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.   

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. FORS TRADE s.r.o., Pázmaňa 2020/30, 927 01  Šaľa – žiadosť o zrušenie 

predkupného práva a zmluvnej pokuty - materiál číslo F 1/2/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že podľa toho, čo sa dočítal v dôvodovej správe, táto spoločnosť kúpila pozemok 

za účelom výstavby administratívnych priestorov na prevádzku stavebnín, v susedstve 
tohto pozemku je menší pozemok asi o polovičnej rozlohe, ktorý bol vyňatý z pôdneho 
fondu a je rozpredávaný na bytovú výstavbu a podľa predloženej informácie stále platí 
zriadenie predkupného práva v prospech mesta Šaľa, z toho sa nezdá celkom fér táto 
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aktivita a ak má spoločnosť FORS TRADE s.r.o., nejaké iné zámery s týmto pozemkom 
a chce tento pozemok využiť na iné účely, bolo by rozumné formulovať trochu inú 
ponuku a osobne si myslí, že toto nie je celkom fér ponuka a znova zopakoval, že by ju 
bolo vhodné riešiť trochu inak. 

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

žiadosť a jej doplnenie od spol. FORS TRADE s.r.o. o zrušenie predkupného práva        
a  zmluvnej pokuty,  

B.  schvaľuje 
1. výmaz predkupného práva ako vecného práva zriadeného v prospech oprávneného 

Mesto Šaľa, vedeného na pozemkoch v k.ú. Šaľa v KN C na LV č. 6798, v lokalite pri 
ČOV v Šali, pozemky špecifikované v tab.č.1, orná pôda o celkovej rozlohe 23 357 
m2, vo vlastníctve spoločnosti FORS TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 
2020/30, zastúpenej konateľom Robertom  Balogom, 

2. zrušenie bodu 4.3. v čl. IV. Kúpnej zmluvy zo dňa 14.10.2008, ohľadom zmluvnej 
pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny pre prípad nedodržania účelu, na ktorý bol 
pozemok odpredaný,  

3. odplatu za výmaz predkupného práva (v časti B 1 tohto uznesenia) a zrušenie 
zmluvnej pokuty (v časti B 2 tohto uznesenia) vo výške  8 000 Eur od spoločnosti 
FORS TRADE s.r.o., so sídlom Šaľa, Pázmaňa 2020/30, IČO 31421849. 

 
Prezentácia: 13 
Za:    2 
Proti:    3 
Zdržal sa:   8  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
      Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
H. RÔZNE 
      Nie sú predmetom rokovania. 
 

 
ČASŤ III. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie neboli podané. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. František Botka 
- interpeloval Ing. Jozefa Mečiara a uviedol, že na webovej stránke mesta a tiež 

v poslednom čísle dvojmesačníka samosprávy vyzýva občanov, aby darovali 2 % daní 
sami sebe a v tejto súvislosti ho chce poprosiť, aby vypracoval materiál o činnosti 
komunitnej nadácie od jej vzniku, ako často a koľkokrát zasadala správna rada, uviedol, 
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že je prekvapený, že táto nadácia má až toľko darcov, 
- uviedol, že donedávna sa na ESAM-e dalo dočítať, aký pracovný program má primátor 

mesta, ktorý ho má dosť bohatý a tiež zástupcu primátora mesta, ktorý už od februára nie 
je uverejnený vôbec a požiadal zástupcu primátora, aby vypracoval prehľad, čo konkrétne 
pre mesto spravil za posledných  6 mesiacov, 

- uviedol, že ho kontaktovala regionálna televízia, či súhlasí s tým, že z mesačníka 
samosprávy sa stal dvojmesačník a opýtal sa zástupcu primátora, kedy a kto to odsúhlasil. 
Uviedol, že na všetky svoje interpelácie žiada písomnú odpoveď.  

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- opýtala sa, v akom štádiu sú rokovania so spoločnosťou SHC ohľadne vybudovania 

chodníka k ich prevádzke,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na rokovanie bol pozvaný prezident spoločnosti SHC a zástupca slovenského 

manažmentu, tiež uviedol, že po predchádzajúcich  telefonických rozhovoroch sa zdalo, 
že táto spoločnosť si je vedomá, že v stanovisku Obvodného úradu dopravy k územnému 
rozhodnutiu a aj stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia je daná ich povinnosť 
vybudovať tento chodník, ale pri osobnom stretnutí sa tvárili, ako keby o tom vôbec 
nevedeli, takže stretnutie sa skončilo tým, že im bola táto povinnosť oznámená s tým, že 
v kolaudačnom rozhodnutí bola daná aj povinnosť odovzdať komunikáciu do správy 
VÚC, čo tiež nespravili, 

- ďalej bolo dohodnuté, že v priebehu budúceho týždňa prebehne ďalšie stretnutie, kde 
spoločnosť SCB navrhne ďalší postup, tiež uviedol, že je predbežný súhlas vlastníkov 
nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane cesty, kde by mal byť chodník 
vybudovaný. 
Písomne bude odpovedané v stanovenom termíne. 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že chce upozorniť na výtlky na cestách a to hlavne na ulici Švermovej a tiež na 

výtlky na štátnej ceste pri Kauflande, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa na stav realizácie uznesenia ohľadne Orechovej II, požiadal o informáciu o tom, 

či naďalej pretrvávajú problémy, alebo dôvodom, že toto uznesenie nebolo zrealizované 
bola skutočnosť, že nebol prijatý rozpočet a požiadal o písomnú odpoveď,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa tento problém rieši, ale spoločnosť SCB nepreberala žiadnu korešpondenciu 

z mesta, ale nakoniec spolu s Ing. Tóthovou prišlo k stretnutiu s konateľom Vladimírom 
Šnídlom, spoločníkom Štefanom Hlavatým, aj s jedným účastníkom, ktorý sa snažil 
pomôcť mestu, pretože mesto pripravuje zmluvu, ale chýbajú stále určité veci,  

- uviedol, že na mimoriadne rokovanie MsZ, ktoré je naplánované na apríl bude predložená 
kompletná správa o činnosti MsÚ k naplneniu tohto uznesenia. 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že mu stačí takáto odpoveď a nepožaduje ju písomne. 
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MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa prednostu MsÚ, kedy sa začne s rekonštrukciou ulice Murgašovej, upozornil na 

veľký neporiadok na pozemku susediacom s jeho rodinným domom a opýtal sa, ako sa 
pokročilo s umiestnením nového cintorína, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že sa pripravuje verejné obstarávanie na výber spoločnosti, ktorá bude robiť 

opravu výtlkov na komunikáciách a komplexná rekonštrukcia ulice Murgašovej je 
v zásobníku ciest pripravených na celkovú rekonštrukciu,   

- uviedol, že čo sa týka pozemku pri rodinnom dome bude tento vyčistený a ďalej uviedol, 
že  sú schválené finančné prostriedky na výkup pozemkov pod nový cintorín a pokračuje 
sa s ich vykupovaním.   

 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že by chcel reagovať na dotaz Ing. Velázquezovej a opýtal sa, či má mesto nejaké 

možnosti ovplyvniť spoločnosť SHC, aby realizovala zámer, ktorý im vyplýva 
z projektovej dokumentácie, pretože táto spoločnosť už pôsobí viac ako 2 roky a myslí si, 
že je prioritou z pohľadu bezpečnosti občanov, ktorí sem dochádzajú za prácou, aby bol 
tento chodník vybudovaný v čo najkratšom čase,    

- uviedol, že po skúsenostiach, ktoré má s kórejskými firmami je skutočnosť taká, že sľúbia 
všetko, aj to čo nie sú schopní spraviť a treba na nich veľmi tlačiť, aby chodník 
vybudovali, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je to v zmysle stavebného povolenia, ktoré hovorí o I. a II. etape, znova 

zopakoval, že je dohodnuté stretnutie a mesto bude trvať na tom, aby v zmysle stavebného 
povolenia tento chodník vybudovali. 
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ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Helena Psotová 
 
 
Mgr. Jozef Belický  
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Ľubomír Stredanský 
 
 
členovia: Gabriela Talajková 
                  
 
                MUDr. Jozef Grell  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 8. apríla 2010   


