
ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

14. apríla 2011 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 

PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 
 
 

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, zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku boli schválené Uznesením  
č. 4/2010 – XII.  a nadobudli účinnosť 1. júla 2010.   
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu. 
 
Ospravedlnený: Ing. Marek Vrbovský 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. 
Helena Psotová 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
na základe procedurálneho návrhu skupiny poslancov NEKA, Smer-SD, Most-Híd – stiahnuť 
z rokovania mestského zastupiteľstva nasledovné materiály :  
1. materiál číslo A 1/4/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ  
2. materiál číslo A 2/4/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK  
3. materiál číslo B 1/4/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa  
4. materiál číslo B 2/4/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Šali  
5. materiál číslo C 3/4/2011 - Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora  
6. materiál číslo D 4/4/2011 - INVEST AG s.r.o., Drieňová 40, Bratislava – ponuka na 

odpredaj bytov na Hlavnej ulici v Šali  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v nadväznosti na návrh skupiny poslancov, ktorí navrhujú stiahnuť materiály 

z rokovania mestského zastupiteľstva z dôvodu, že nebola dodržaná 14-dňová lehota na 
predloženie materiálov, by chcel upozorniť, že to nie správna interpretácia, pretože       
14-dňová lehota na predkladanie materiálov, na základe schváleného uznesenia, má byť 
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zavedená až v novom rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva, ktorý ale ešte nebol 
schválený a stále sa funguje podľa pôvodného rokovacieho poriadku, 

- uviedol, že na druhej strane chápe, že môže byť brané ako ústna dohoda to, že budú 
materiály predložené 14 dní pred rokovaním MsZ, ale nechápe, prečo sa navrhlo stiahnuť 
len niektoré materiály a nie všetky, okrem tých troch, ktoré majú výnimku, preto navrhol 
stiahnuť z rokovania mestského zastupiteľstva aj nasledovné materiály:  
1. bod číslo B 3/4/2011 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Šali č. 3/2011 – X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného 
„zverejnenia zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV 
v prospech Emílie Gombošovej“) 

2. materiál číslo D 1/4/2011 - JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa – priamy 
odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  

3. materiál číslo D 2/4/2011 - C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava – priamy 
prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Trnovecký klin“,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

4. materiál číslo D 3/4/2011 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – budova 
súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov 
parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku).  

 
Hlasovanie o stiahnutí nasledovných materiálov z rokovania mestského zastupiteľstva: 
- materiál číslo A 1/4/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ  
- materiál číslo A 2/4/2011 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK  
- materiál číslo B 1/4/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa  
- materiál číslo B 2/4/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Šali  
- materiál číslo C 3/4/2011 - Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora  
- materiál číslo D 4/4/2011 - INVEST AG s.r.o., Drieňová 40, Bratislava – ponuka na 

odpredaj bytov na Hlavnej ulici v Šali 
Prezentácia: 15 
Za:  12 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
Hlasovanie neplatné z dôvodu mylne vydanej hlasovacej karty a hlasovanie sa opakovalo. 
 
Opakované hlasovanie o stiahnutí materiálov z rokovania: 
Prezentácia: 15 
Za:  12 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
Materiál číslo A 1/4/2011 - Informácia o plnení uznesení MsZ; materiál číslo A 2/4/2011 - 
Správa z kontroly vykonanej ÚHK; materiál číslo B 1/4/2011 - Návrh na novelizáciu Štatútu 
mesta Šaľa; materiál číslo B 2/4/2011 - Návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Šali; materiál číslo C 3/4/2011 - Návrh na priznanie odmeny 
zástupcovi primátora; materiál číslo D 4/4/2011 - INVEST AG s.r.o., Drieňová 40, Bratislava 
– ponuka na odpredaj bytov na Hlavnej ulici v Šali; boli stiahnuté z programu rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
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Hlasovanie o stiahnutí nasledovných materiálov z rokovania mestského zastupiteľstva: 
- bod číslo B 3/4/2011 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Šali č. 3/2011 – X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného 
„zverejnenia zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri 
ČOV v prospech Emílie Gombošovej), 

- materiál číslo D 1/4/2011 - JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa – priamy 
odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

- materiál číslo D 2/4/2011 - C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava – priamy 
prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Trnovecký klin“,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

- materiál číslo D 3/4/2011 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – budova 
súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov 
parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku).  

Prezentácia: 15 
Za:    3 
Proti:    8 
Zdržal sa:   4 
Bod číslo B 3/4/2011 - Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 3/2011–X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného „zverejnenia 
zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v prospech Emílie 
Gombošovej); materiál číslo D 1/4/2011 - JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa – priamy 
odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa; 
materiál číslo D 2/4/2011 - C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava – priamy 
prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Trnovecký klin“,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa; materiál číslo D 3/4/2011 - Návrh spôsobu nakladania 
s majetkom mesta – budova súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ na Komenského ul.) 
vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku), 
neboli stiahnuté z programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 14 
Za:  12 
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali               

č. 3/2011 – X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného „zverejnenia zámeru prenajať 
poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v prospech Emílie Gombošovej“) - 
bod číslo B 3/4/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  
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C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa - materiál číslo C 1/4/2011 

predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OHaS    
2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011 - materiál číslo C 2/4/2011 

predkladá Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
 
D. Majetkové záležitosti  
1. JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa – priamy odpredaj majetku mesta, pozemku, 

časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2011 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 

2. C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava – priamy prenájom majetku mesta, 
poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Trnovecký klin“, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 2/4/2011   
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 

3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – budova súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 
(bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 
(dvor a časť susedného pozemku) - materiál číslo D 3/4/2011 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
 

G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania - materiál číslo H 1/4/2011  

predkladá Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: RSDr. Peter Gomboš 
členovia: Mgr. Július Morávek, Ing. Július Bujdák 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Tibor Baran, Gabriela Talajková  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Mgr. Jozefa Varsányiho a Mgr. Alenu Demkovú, 
overovateľov zápisnice z 3. zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2011, aby overili 
správnosť a úplnosť zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Mgr. Alena Demková požiadala, že chce do zápisnice zaznamenať opravu zvukového 
záznamu zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 03. 2011, a to v časti prerokovania materiálu 
A 2/3/2011 - Správa z kontroly dodržiavania postupu pri zhotovení diela v rámci projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ J. Hollého č. 40, Šaľa. 
Pri hlasovaní k poslaneckému návrhu Ing. Štefana Bartošoviča je na zvukovom zázname 
nesprávne uvedený výsledok hlasovania, a to: 
Prezentácia: 14 
Za:    3  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Správne malo byť uvedené: 
Prezentácia: 14 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 4. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali               

č. 3/2011 – X. zo dňa 24. marca 2011 (vo veci schváleného „zverejnenia zámeru 
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prenajať poľnohospodársku pôdu v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV v prospech Emílie 
Gombošovej“) - bod číslo B 3/4/2011 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
 
Primátor mesta uviedol, že sa rozhodol v súlade s ustanovením § 12 ods. 11 zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Šali č. 3/2011 – X. zo dňa 24. 03. 2011, vo veci schváleného 
„zverejnenia zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v k. ú. Šaľa v lokalite pri ČOV“ 
nepodpísať. Uviedol, že v zmysle zákona má mestské zastupiteľstvo právo do dvoch 
mesiacov pozastavenie výkonu uznesenia prerokovať a opätovne sa k nemu vyjadriť. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh 
- uviedol, že do diskusie sa prihlásil preto, lebo sa to týka osobne jeho a jeho rodiny a ďalej 

uviedol, že dnes doručil do podateľne mestského úradu zrušenie žiadosti o prenájom ornej 
pôdy, 

- ďalej uviedol, že v nadväznosti na tento pozemok chce diskutovať, nakoľko si v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadal určité podklady, 
týkajúce sa tohto pozemku; v súlade s predmetným zákonom požiadal o informáciu 
týkajúcu sa plochy, celkovej výmery 44 283 m², tieto informácie požadoval za obdobie od 
01. 01. 2005 do 30. 03. 2011; ide o informácie o tom, s akými subjektami, aké zmluvy 
boli uzatvorené; požiadal o fotokópie zmlúv, ďalej doklady o výške nájmu, potvrdenia 
o zaplatení nájmu za jednotlivé roky, v prípade nezaplatenia vyvodené závery zo strany 
mesta Šaľa, v prípade užívania pozemkov bez zmluvy vyvodené závery zo strany mesta 
Šaľa, 

- uviedol, že na základe uvedených informácií prišiel k záveru (boli mu poskytnuté 
jednotlivé zmluvy), že nekorešponduje časť o celkovej výmere 44 283 m² (odvolal sa na 
obrázky, ktoré boli premietnuté na MsZ), ktorá je osiata pravdepodobne roľníckym 
družstvom, nie je zazmluvnená, nie sú ani finančne podložené podklady o tom, že by 
v roku 2011 malo roľnícke družstvo oficiálne v nájme tento pozemok resp. dohoda 
o výške zaplateného nájmu,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka zmluvy, boli dve, v druhej zmluve, ktorá hovorí o tom, v akej 
výmere má roľnícke družstvo zmluvu s mestom, nekorešponduje plocha, ktorú dostal 
v predloženej zmluve a ktorá je uvedená aj v liste vlastníctva p. Balogha (pozemok sa 
nachádza na ľavej strane ČOV); uviedol, že tento pozemok stále figuruje v zmluve 
s roľníckym družstvom a pritom už je na liste vlastníctva niekoho iného,  

- uviedol, že platby roľníckeho družstva sú správne, teda v zmluve tá pôda je, ale roľnícke 
družstvo platí za ostatnú časť bez toho, čo už pred chvíľou uviedol; ďalej uviedol, že 
nechce rozvíjať ďalšie skutočnosti, ale verí, že veci sa dajú na správnu mieru, 

- uviedol, že vzhľadom na to, že už nie je aktuálne hlasovať o danom uznesení, podáva 
poslanecký návrh, a to z dôvodu, že pôda mesta o rozmeroch 44 283 m² je toho času 
nezazmluvnená: 
1. uzatvoriť dodatkovú zmluvu s roľníckym družstvom do konca roka 2011 na rozmer 

14 532 m²; cena nájmu 30,00 EUR/ha, t. j. v celkovej sume 43,596 EUR, 
2. uzatvoriť dodatkovú zmluvu so spoločnosťou TECHAGRA RV Žihárec do konca 

roka 2011 na rozmer 29 751 m² x 30,00 EUR = 89,253 EUR.  
Termín: 30. 04. 2011            

- uviedol, že navrhuje, aby sa toto zazmluvnilo a nechalo jednotlivými subjektami uhradiť, 
lebo je to pôda mesta Šaľa a mesto by malo hospodáriť tak, ako sa v zmysle pravidiel 
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hospodáriť má,  
- ďalej uviedol, že roľnícke družstvo má uvedenú pôdu obsiatu bez zmluvy, spoločnosť 

TECHAGRA RV Žihárec je vlastníkom ornej pôdy o rozmeroch 7 480 m² a pôda mesta je 
toho času zaburinená a nevyužitá, 

- ďalej uviedol, že jemu osobne bez ohľadu na to, kto to bude, čo to bude, záleží na tom, 
aby sa mesto zaoberalo svojim majetkom tak, ako mu prináleží, má za to, že by bolo zo 
strany mesta nezodpovedné nechať túto pôdu zaburinenú,  

- uviedol, že zároveň podáva návrh, aby sa vypovedala zmluva s roľníckym družstvom, 
podľa jej ustanovení v čl. V, kde sa musí vypovedať jeden rok dopredu, a potom takisto 
vyhlásiť verejnú súťaž na jej prenájom, jedná sa o plochu 48 561 m², 

- uviedol, že plochu o rozlohe cca 5 ha má roľnícke družstvo síce zazmluvnenú, ale v cene 
860 Sk/ha; uviedol, že je známe, že je to veľmi nízka cena oproti trhovým cenám,  
a z dôvodu, ako už bolo aj v minulosti spomínané, že plocha za ČOV pôjde na verejnú 
súťaž , tým pádom, keď bude ročná výpovedná dohoda s roľníckym družstvom, tak aj táto 
ostatná časť majetku mesta by išla verejnou súťažou do prenájmu, nehovorí o tom, že to 
môže mať znova roľnícke družstvo, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nevedel o tom, že predmetná žiadosť bola vzatá späť, pretože bola doručená 

dnes a uviedol, že z dôvodu, že bolo doručené späťvzatie žiadosti o prenájom tohto 
pozemku, sťahuje tento materiál z rokovania mestského zastupiteľstva, pretože je 
bezpredmetné o ňom hlasovať a hlasovať sa bude o predloženom poslaneckom návrhu. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu RSDr. Petra Gomboša 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
ukladá 
1. uzatvoriť dodatkovú zmluvu s roľníckym družstvom do konca roka 2011 na rozmer 

14 532 m²; cena nájmu 30,00 EUR/ha, t. j. v celkovej sume 43,596 EUR, 
2. uzatvoriť dodatkovú zmluvu so spoločnosťou TECHAGRA RV Žihárec do konca roka 

2011 na rozmer 29 751 m² x 30,00 EUR = 89,253 EUR.  
Termín: 30. 04. 2011            

 
Prezentácia: 14 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa - materiál číslo C 1/4/2011 
Predkladateľ Ing. Daša Danadová, vedúca OHaS   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- uviedol, že pri prerokovaní návrhu rozpočtu na minulom zasadnutí MsZ bolo prijatých 

osem úloh, za splnenie ktorých bol zodpovedný Mgr. Marián Rakovský, preto navrhol, 
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aby návrh na úpravu rozpočtu predložil Mgr. Rakovský, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že si myslí, že to nie je kompetencia mestského zastupiteľstva, ale kompetencia 

mestského úradu, kto bude predkladať materiál a uviedol, že predmetný materiál bude 
predkladať Ing. Danadová, 

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že je definované, že procedurálny návrh sa týka spôsobu, možno prerokovania 

materiálu a jeho procedurálny návrh je taký, aký predložil, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že procedurálny návrh sa dáva počas diskusie, nie pri predkladaní materiálu. 
 
Následne Ing. Daša Danadová, vedúca OHaS, predložila predmetný materiál.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že v súčasnosti platnom rokovacom poriadku je v § 23 uvedené, že poslanci majú 

právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokovania veci, časového 
a vecného postupu rokovania MsZ, napr. zmena programu, ukončenie rozpravy, atď.; 
ďalej je uvedené, že procedurálny návrh sa podáva prihlásením sa pomocou hlasovacieho 
zariadenia počas rozpravy, ešte pred hlasovaním, o procedurálnom návrhu sa hlasuje bez 
rozpravy; preto sa ospravedlňuje, lebo svoj procedurálny návrh podal asi v nevhodnom 
čase, 

- ďalej uviedol, že na minulom rokovaní MsZ bolo v bode E. ukladá uložených osem úloh, 
ktoré mali byť predložené na dnešné rokovanie MsZ a za ich splnenie bol zodpovedný 
Mgr. Rakovský, 

- uviedol, že si dovolí predniesť svoj pohľad na to, ako bolo toto uznesenie splnené, a to 
v bode E 1. bolo potrebné zadefinovať východiskovú situáciu pre prípravu rozpočtu na 
rok 2011; myslí si, že už samotný názov bodu 1.1 Definovanie východiskovej situácie pre 
spracovanie úpravy rozpočtu mesta na rok 2011 nenasvedčuje tomu, že toto uznesenie 
bolo splnené a navyše z tej východiskovej situácie tu boli dosť podrobne spomenuté 
akurát záväzky, s ktorými mesto prešlo do tohto roku,  

- ďalej uviedol, že v tejto súvislosti sa tu ako východisková situácia neobjavila zámenná 
zmluva so spoločnosťou Duslo a. s., ďalej ako východisková situácia sa tu neobjavila, 
možno v podobe niektorých zmlúv, ktoré sú dnes uzatvorené s príslušnými orgánmi, ktoré 
poskytujú nenávratné príspevky, atď.; uviedol, že z tohto pohľadu hodnotí prvú úlohu 
z predmetného uznesenia za nesplnenú,  

- ďalšou úlohou bolo novodefinovať priority rozpočtu na rok 2011, s výhľadom na roky 
2012 a 2013; uviedol, že v tejto súvislosti si treba spraviť záver k tejto úlohe z bodu 1.2 
predloženého materiálu a uviedol, že túto úlohu nemôže hodnotiť ako splnenú úlohu, 
pretože je jedno, aký počet priorít mesto má, každopádne tu mali byť pripravené, 

- uviedol, že úlohou č. 3 bolo pripraviť stratégiu riadenia dlhovej služby na celé súčasné 
volebné obdobie, vrátane záväzkov v bežnej a kapitálovej oblasti, toto je spomenuté 
v časti 1.3, kde sa hovorí, že stratégia riadenia dlhovej služby bude pripravená na 
september 2011; uviedol, že keď spracovatelia už pri prijímaní tohto uznesenia vedeli, že 
to nie je jednoduchá úloha, netuší dôvod, prečo sa nevystúpilo už vtedy a nepožiadalo sa 
mestské zastupiteľstvo o presun termínu tejto úlohy,  
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- uviedol, že čo sa týka definovania možných rizík, spôsobu predchádzania rizikám 
a prípadné náhradné riešenia, v tejto súvislosti v bode 1.4 je ako riziko spomenutý príjem 
z predaja majetku a príjmy z daní fyzických osôb; ďalej uviedol, že v tabuľkách, ktoré 
hovoria o organizačno-technickom zabezpečení investičných akcií, sa dočítal, že je 
rizikový aj príjem z grantu MŠ Hollého; ďalej sú tam ďalšie riziká v súvislosti 
s revitalizáciou verejných priestranstiev, čo sa týka opatrení na zlepšenie životného 
prostredia, zatiaľ nie je zazmluvnená úprava platobných podmienok na umelý trávnik, 
zatiaľ je tiež rizikový príjem dotácie na kamerový systém,  

- uviedol, že keby tam aj boli tieto riziká vymenované, ten nejaký spôsob predchádzania 
rizikám a prípadné iné náhradné riešenie, keď chceme zachovať rozsah investičných prác, 
jednoducho nie je spomenutý,  

- uviedol, že čo sa týka prípravy technicko-organizačných a finančných opatrení na 
zabezpečenie realizácie investičných akcií a zabezpečenie predaja majetku mesta, v tomto 
bode možno s privretím oka, v časti zabezpečenia realizácie, je tam pokus, ale čo sa týka 
zabezpečenia predaja majetku mesta, o tomto žiaľ nie je ani slovo, 

- ďalej uviedol, že v bode č. 6 bolo zadané pripraviť základné technické informácie 
o potrebách riešenia budovy ZŠaMŠ s VJM P. Pázmanya, Šaľa; uviedol, že tu sa v časti 
investičné zámery, kde sa uvádza investičný plán na rok 2011, ocitla ZŠaMŠ s VJM  
P. Pázmanya, ktorá predmetom investícií na rok 2011 nemá byť; ďalej je tu spomenuté, že 
boli spravené okná a strecha a momentálne je potrebné riešiť vykurovanie objektu, a že 
v súvislosti s riešením vykurovania ZŠ P. Pázmanya bola otvorená aj diskusia ohľadom 
rekonštrukcie vykurovania budovy MsÚ; uviedol, že aj toto by bral, pokiaľ by táto akcia 
nebola v investičnom pláne už minulý rok, a minulý rok tak bol určený aj nejaký 
predbežný spôsob financovania tejto akcie, 

- ďalej uviedol, že by sa chcel vrátiť k tabuľke č. 4, kde je návrh investičných výdavkov na 
rok 2011, z pohľadu zdrojov finančného krytia je tam neskutočne komplikovaná 
skladačka, ako sa tieto peniaze dajú dohromady; ďalej uviedol, že nepozná presne koľko 
bežných alebo účelových účtov mesto má a na koľkých účtoch eviduje peniaze, ktoré 
prichádzajú alebo odchádzajú, ale z tohto pohľadu to považuje takmer za nemožné, až 
nekontrolovateľné, ak by chceli túto úlohu skontrolovať, odkiaľ a na čo peniaze odišli, 

- ďalej uviedol, že netvrdí, že sa s tým nedá niečo spraviť, ale v každom prípade to 
považuje za veľmi komplikované a pokiaľ si urobil taký nejaký sumár, ako sa má použiť 
podľa tejto tabuľky grant na MŠ Hollého, dopracoval sa k číslu 438,45, kým z hľadiska 
príjmov je tu uvedené 455,675 a upozornil, že je tu rad takýchto drobných chýb,      

- uviedol, že v tejto súvislosti sa veľmi podrobne diskutovalo aj vo finančnej komisii, ktorá 
tiež skonštatovala, že úlohy č. 1 až č. 6 z časti E. príslušného uznesenia neboli splnené; 
uviedol, že on sa chce vyjadriť aj k bodu č. 8, kde sa mali body 1. – 7.  pripraviť na ďalšie 
rokovanie MsZ ako samostatný bod programu v časti C. Hospodárenie mesta, ako úpravu 
rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011, vrátane vybilancovania všetkých zmien v jednotlivých 
častiach rozpočtu a prílohách, bez dopadu na základné sumáre rozpočtu; uviedol, že ak ten 
dopad na základné sumáre rozpočtu bol, v časti bežných kapitálových výdavkov a príjmov 
a výdavkov a príjmov z finančných operácií, tak by bolo dobré povedať, prečo bolo 
potrebné k tomuto pristúpiť,    

- ďalej uviedol, že ho to trápi preto, lebo saldo bežných príjmov a výdavkov sa znížilo, čo 
znamená v podstate toľko, že tie byty z novej výstavby, ktoré boli financované aj 
s účasťou dlhodobého úveru a s účasťou štátneho fondu rozvoja bývania, v nájomných je 
aj splácanie úveru, je to príjmom bežného rozpočtu, takže prakticky tí, ktorí do bežného 
rozpočtu splácajú nájomné, toto nájomné je používané na niečo iné a nie je používané na 
to, aby sa splácal z toho ten úver, ktorý mesto na tieto byty má,  
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- uviedol, že sa zúčastnil neformálneho stretnutia s p. Černákom, s pánmi z futbalového 
oddielu a s jedným nezávislým stavebným odborníkom, a oni dospeli k názoru, že tam je 
taká situácia, že okrem už schváleného umelého trávnika, nie je už najvyššou prioritou 
kanalizácia, ale najvyššou prioritou je cesta a preloženie vstupnej brány; uviedol, že 
v tejto súvislosti by odporúčal, aby sa na to niekto z mesta, kto je na to povolaný, pozrel, 
aby sa táto situácia riešila; ďalej uviedol, že dnes sa ukazuje, že pokiaľ by sa táto vecná 
zámena akceptovala, tak na základe neoficiálnych diskusií s Ing. Takáčom, by to možno 
našlo priechodnosť aj v zámennej zmluve so spoločnosťou Duslo a. s. resp. v dodatku 
k tejto zmluve, 

- uviedol, že v tejto súvislosti pripravil a odovzdal poslanecký návrh, kde by ešte chcel 
zdôrazniť problém investičných akcií, kde je skutočne na základe tých rizík, ktoré sú tu 
spomínané, možný asi miliónový problematický príjem za predaj majetku a grant na MŚ 
Hollého a uviedol, že v tejto súvislosti nám niektoré investičné akcie skutočne „plávajú“, 

- ďalej uviedol, že už na rokovaní finančnej komisie uviedol, že sú tu tri možnosti a treba 
k tomu nejakým spôsobom pristúpiť, keď chceme zachovať rozsah investičnej výstavby, 
tak je potrebné mať v zálohe nejaké zdroje, či to budú úverové zdroje, či to budú kvázi 
úverové zdroje v podobe nejakého splátkového kalendára, ktorý bude presunutý do iného 
obdobia; uviedol, že keď toto nebude, tak bude treba zúžiť tento rozsah investičných akcií,  

- ďalej uviedol, že on osobne nie je presvedčený, že máme túto situáciu v rukách, preto 
okrem iného navrhuje schváliť tento návrh, ale s podmienkou okamžitého pozastavenia 
realizácie všetkých investičných aktivít s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej 
zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Duslo a. s., a v najbližšom možnom termíne splniť 
úlohy, ktoré sú v ukladacej časti a potom sa môžu opätovne k tomu vrátiť, 

 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že podáva dva poslanecké návrhy k materiálom, ktoré sú záväzné pre mesto, a to 

je VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií, pretože v súčasnosti platnom VZN sú uvedené 
skutočnosti a fakty, ktoré už nie sú platné, a druhým materiálom je interný predpis Zásady 
informovania v meste Šaľa, tu je tá istá skutočnosť, pretože rozpočtom bolo napríklad 
pozastavené vydávanie mesačníka Šaľa, ďalej sú tu uvedené ďalšie nejasnosti 
a nepresnosti, preto by bol rád, keby sa tieto dva materiály novelizovali, pretože súvisia 
s tvorbou a čerpaním rozpočtu,  

- uviedol, že hovorí o tom aj preto, pretože napríklad pri čerpaní dotácií za rok 2010 bolo 
poskytnutých rôznym združeniam vyše 19 tis. EUR na dotáciách; uviedol, že keď si 
pozrel žiadosti, ktoré boli podané do konca septembra minulého roka, tak ako to stanovuje 
VZN, tak na rok 2011 je požiadavka na poskytnutie dotácií vo všetkých oblastiach viac 
ako 26 300 EUR; ďalej uviedol, že vzhľadom na to, že je tu reálne možná dotácia do 
výšky 2 000 EUR, tak by reálna skutočnosť predstavovala 24 502 EUR, ale v rozpočte 
mesta na rok 2011 nie sú plánované žiadne finančné prostriedky určené pre túto oblasť 
tretieho sektora, 

- uviedol, že by chcel ešte predložiť žiadosť arcidiecéznej charity, ktorá sa na základe 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obrátila na mesto so žiadosťou 
o príspevok vo výške viac ako 15 000 EUR, ani táto skutočnosť nie je v rozpočte 
zohľadnená, 

- ďalej uviedol, že by chcel poukázať na niektoré nepresnosti, ktoré sú uvedené 
v predloženom materiáli a to na strane č. 6 a č. 8 je rozdielny výklad získania finančných 
prostriedkov alebo záruky finančných zdrojov na rekonštrukciu sobášnej siene, v jednom 
prípade sa uvádza grant MŠ Hollého a v druhom prípade je uvedený predaj majetku 
„Kráľovskej“, nie je mu jasné, čo z toho platí,  



 11

- ďalej poukázal na skutočnosť, že v pôvodnom návrhu rozpočtu bolo uvádzané, že bude 
príspevok poskytnutý televízii Zobor, ktorá už v súčasnosti funguje pod názvom TV 
Centrál; ďalej uviedol, že v zmluve s poľutovaním zistil, že je rozpočtované to, čo 
rozpočtované vôbec nemalo byť, pretože platnosť zmluvy končila v roku 2010, preto si 
nevie predstaviť, ako sa v rozpočte objavila suma 8 000 EUR na neexistujúcu zmluvu,  

- opýtal sa, z akého dôvodu je navýšená marža na ZŠ Murgaša o 10 000 EUR Dexia bankou 
Slovensko a. s., a ďalej navrhol, aby v programe č. 2 Propagácia a marketing, kde je 
rozsah darčekových a reklamných predmetov, ktorý je uvedený, nenáležitý na to, aby bol 
poskytovaný významným ľuďom, ktorí navštívia mesto a myslí si, že kľúčenka nie je 
vhodným predmetom, preto navrhol, aby sa v prvom polroku nečerpalo z tejto položky nič 
a počkalo sa na skutočnosť, aká bude v rozpočte na druhý polrok bežného roku, teda roku 
2011, 

- znova zopakoval svoj poslanecký návrh a to novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní 
dotácií a novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa, 

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- navrhol, aby sa v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na 

ozvučenie cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazal na predaj majetku - pozemku 
na ul. Kráľovskej,  

 
Martin Alföldi 
- upozornil, že vo faktickej poznámke nie je možné podávať žiadne návrhy, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, kde sa rokovalo 

o rozpočte, mal pripomienky a výhrady k predloženému materiálu po formálnej aj vecnej 
stránke, nadväzne na to si myslel, že ako ústretový krok bol návrh, aby sa dnešné 
zasadnutie mestského zastupiteľstva venovalo rozpočtu a aby bol kompletne schválený, 

- uviedol, že z toho, čo tu bolo predložené, má taký dojem, že sa to nestretlo s pozitívnou 
odozvou; uviedol, že v tomto kontexte musí pripomenúť, že toto celé má širší rozmer, že 
požiadavky uvedené v poslaneckom návrhu Ing. Barana sa v súvislosti s prípravou           
a  schvaľovaním rozpočtu mesta Šaľa opakujú už tretí rok, odvtedy, ako sme začali zákon 
a výklad zákona o obecnom zriadení, že mestské zastupiteľstvo má kontrolovať plnenie 
rozpočtu, ako sme ho začali aplikovať v praxi a neschvaľovalo sa bez rozmyslu to, čo 
vedenie mesta predložilo a ich aktivity, ktoré vykonali dovtedy, kým predložili zmenu 
rozpočtu,  

- uviedol, že tieto požiadavky sú zo strany vedenia mesta vytrvalo ignorované; uviedol, že 
nevie, či je to neschopnosť, neochota alebo arogancia; ďalej uviedol, že z jeho pohľadu je 
to z roka na rok horšie a myslí si, že zo strany vedenia mesta sa nevenuje príprave 
rozpočtu a jeho preddiskutovaniu a schváleniu dostatočná pozornosť; vzhľadom k tomu, 
že ide o základný zákon mesta,  pomaly to vyzerá tak, že vyhovuje rozpočtové 
provizórium, kde sa ide jednou dvanástinou z predchádzajúceho roka a nič sa nedeje,  

- uviedol, že v tomto kontexte vyznievajú paradoxne určité „výkriky“ v médiách a diskusie 
so zamestnancami, kde sa deklaruje, že poslanci sú na vine tomu, že primátor musí 
siahnuť na platy zamestnancom mestského úradu, musí redukovať stav pracovníkov na 
mestskom úrade, je to jednoznačne klamstvo a zbavovanie sa zodpovednosti, 

- uviedol, že tento stav, v akom je dnes mesto, je jednoznačne výsledkom toho, že neboli 
včas prijaté účinné úsporné opatrenia zo strany vedenia mesta, a to už v rozpočte na rok 
2009, aj napriek tomu, že na to boli mnohokrát upozorňovaní, zároveň je to aj výsledok 
bezbrehého šafárenia v oblasti investičných akcií, ktoré boli predražované a zvyšoval sa 



 12

podiel mesta z hľadiska spolufinancovania a tým sa odčerpávali prostriedky na plnenie 
iných základných funkcií mesta,  

- uviedol, že z tohto pre neho vyplývajú nejaké závery a preto predložil poslanecký návrh 
doplniť do predloženého poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu D. ukladá nasledovný 
bod: 
7. pred každým zahájením verejného obstarávania – podprahovej zákazky, podlimitnej 

zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie 
stavebných prác, predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného 
obstarávania, so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, 
predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky 
a rámcových platobných podmienok, v nadväznosti na schválený rozpočet mesta, 
súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk, 
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

- doplniť do predloženého poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu E. odporúča 
nasledovné body: 
2. zahájiť VO podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek 

na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, až po 
schválení nariadenia na ich vykonanie mestským zastupiteľstvom, 
T: okamžite 

3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie 
cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. 
Kráľovskej (pri tomto bode uviedol, že si osvojil návrh Mgr. Jozefa Varsányiho 
a predkladá ho ako súčasť svojho poslaneckého návrhu) 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- zmeniť bod B. schvaľuje na B. konštatuje a doplniť nasledovné body: 

B. konštatuje 
1. nesplnenie úloh z uznesenia č. 3/2011 – VIII. v časti E, v bodoch č. 1 až č. 6 

a čiastočne v bode č. 8, 
2. pretrvávanie nedostatkov uvedených v uznesení č. 3/2011 – VIII. v časti B, 

v bodoch č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a čiastočne v bode č. 7, 
3. že nesplnenie úloh uvedených v bode č. 1 môže spôsobiť vážne problémy 

v realizácii a financovaní investícií a ďalších častiach rozpočtu,  
- pôvodný návrh bodu B. schvaľuje premenovať na C. schvaľuje (a uviesť znenie 

pôvodného bodu B.) a doplniť ho o text: 
s podmienkou okamžitého pozastavenia realizácie všetkých investičných aktivít 
s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou 
Duslo a. s., 

- doplniť do uznesenia bod D. ukladá v znení: 
D. ukladá 

1. v najbližšom možnom termíne splniť úlohy uvedené v bode B 1. tohto uznesenia 
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

2. investičné akcie zoradiť podľa priorít a istoty alebo rizikovosti finančného 
zabezpečenia do dvoch skupín a zároveň navrhnúť spôsob realizácie tých akcií, 
ktoré sú z hľadiska finančného zabezpečenia rizikové, 
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

3. body č. 2 a č. 3 (z uznesenia č. 3/2011 – VIII.) predložiť na rokovanie MsZ 
v najbližšom možnom termíne, 
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
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4. v spolupráci s realizátorom umelého trávnika na futbalovom štadióne a s FK 
Slovan Duslo Šaľa prehodnotiť potreby realizácie kanalizácie resp. preložky cesty 
a vstupného areálu, v prospech cesty a vstupného areálu,  
T. ihneď              Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

- doplniť do návrhu uznesenia bod E. odporúča primátorovi mesta: 
E. odporúča 

1. na základe záveru prijatého pri riešení bodu D 4. rokovať so spoločnosťou Duslo  
a. s. o dodatku k zámennej zmluve, 

Prezentácia: 15 
Za:  12  
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 

 
    

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- doplniť do už schváleného poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu D. ukladá 

nasledovné body: 
5. novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií, 

T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
6. novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa, 

T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
Prezentácia: 16 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- doplniť do už schváleného poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu D. ukladá 

nasledovný bod: 
7. pred každým zahájením verejného obstarávania – podprahovej zákazky, podlimitnej 

zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie 
stavebných prác, predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného 
obstarávania, so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, 
predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky 
a rámcových platobných podmienok, v nadväznosti na schválený rozpočet mesta, 
súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk, 
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

- doplniť do už schváleného poslaneckého návrhu Ing. Barana do bodu E. odporúča 
nasledovné body: 
2. zahájiť VO podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek 

na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, až po 
schválení nariadenia na ich vykonanie mestským zastupiteľstvom, 
T: okamžite 

3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie 
cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. 
Kráľovskej.  
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Prezentácia: 16 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa  na rok 2011, 
B. konštatuje 

1. nesplnenie úloh z uznesenia č. 3/2011 – VIII. v časti E, v bodoch č. 1 až č. 6 
a čiastočne v bode č. 8, 

2. pretrvávanie nedostatkov uvedených v uznesení č. 3/2011 – VIII. v časti B, v bodoch 
č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a čiastočne v bode č. 7, 

3. že nesplnenie úloh uvedených v bode č. 1 môže spôsobiť vážne problémy v realizácii 
a financovaní investícií a ďalších častiach rozpočtu,  

C. schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011 nasledovne:  
Bežné príjmy:                                            11 184 890 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 132 863 EUR  
Rozdiel:                                                          52 027 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 836 174 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 493 153 EUR 
Rozdiel: 343 021 EUR 
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 021 064 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 626 016 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  395 048  EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             552 713 EUR 
Rozdiel: - 359 101 EUR 

 
Rozpočet na rok 2011 celkom: 
Príjmy celkom: 15 214 676 EUR 
Výdavky celkom: 15 178 729 EUR 
Rozdiel celkom: 35 947 EUR 

 
- s podmienkou okamžitého pozastavenia realizácie všetkých investičných aktivít 

s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou 
Duslo a. s.  

D. ukladá 
1. v najbližšom možnom termíne splniť úlohy uvedené v bode B 1. tohto uznesenia 

Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
2. investičné akcie zoradiť podľa priorít a istoty alebo rizikovosti finančného 

zabezpečenia do dvoch skupín a zároveň navrhnúť spôsob realizácie tých akcií, ktoré 
sú z hľadiska finančného zabezpečenia rizikové, 
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Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
3. body č. 2 a č. 3 (z uznesenia č. 3/2011 – VIII.) predložiť na rokovanie MsZ 

v najbližšom možnom termíne, 
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

4. v spolupráci s realizátorom umelého trávnika na futbalovom štadióne a s FK Slovan 
Duslo Šaľa prehodnotiť potreby realizácie kanalizácie, resp. preložky cesty 
a vstupného areálu, v prospech cesty a vstupného areálu,  
T. ihneď              Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

5. novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií, 
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

6. novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa, 
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

7. pred každým zahájením verejného obstarávania – podprahovej zákazky, podlimitnej 
zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie 
stavebných prác, predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného 
obstarávania, so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, 
predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky 
a rámcových platobných podmienok, v nadväznosti na schválený rozpočet mesta, 
súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk, 
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

E. odporúča 
primátorovi mesta,  
1. na základe záveru prijatého pri riešení bodu D 4. rokovať so spoločnosťou Duslo a. s. 

o Dodatku k zámennej zmluve, 
2. zahájiť VO podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek 

na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, až po 
schválení nariadenia na ich vykonanie mestským zastupiteľstvom, 
T: okamžite 

3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie 
cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. 
Kráľovskej.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011 - materiál číslo C 2/4/2011 
Predložil Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že na úvod by rád poznamenal, že až z materiálu „návrh plánu verejného 

obstarávania“, a potom „nariadenia na verejné obstarávania“ sa dozvedel, že od 
01.04.2011 vydal p. primátor „Smernicu verejného obstarávateľa pre zákazky s nízkou 
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hodnotou“, s účinnosťou od 01. 04. 2011; uviedol, že jeho osobný laický názor je taký, že 
momentálne máme v meste dve smernice týkajúce sa verejného obstarávania, pretože je 
presvedčený o tom, že primátorom vydanou smernicou nemožno zrušiť smernicu, ktorú 
prijalo mestské zastupiteľstvo; uviedol, že by bol veľmi rád, keby si mesto spravilo 
v tomto poriadok a spravilo si na to svoj názor,  

- uviedol, že osobne si myslí, že je tu kolízia, pretože bolo prijaté uznesenie mestského 
zastupiteľstva, ktorým bola prijatá smernica týkajúca sa verejného obstarávania, tá stále 
platí a primátor žiadnym aktom, ak to uznesenie v minulosti podpísal, v čase, keď mal 
právo ho nepodpísať, ho nemôže zrušiť, t. j. trvá na tom, že momentálne platia dve 
smernice, 

- ďalej uviedol, že vo väzbe na poslanecký návrh, ktorý pri predchádzajúcom bode 
predložil Ing. Baran, v časti rokovania o rozpočte, kde sú určité požiadavky, ktoré neboli 
naplnené, osobne nevidí dôvod, aby sa teraz schvaľoval plán verejného obstarávania, 
podľa jeho názoru by mal byť schválený vtedy, keď budú naplnené požiadavky, ktoré boli 
uvedené v poslaneckom návrhu Ing. Barana a uviedol, že z tohto dôvodu pri hlasovaní 
tento návrh nepodporí, 

 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že keby sa vo všeobecnosti začali baviť na otázku, či je možné nejakým interným 

predpisom zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva, tak vo všeobecnosti by povedala, že 
nie, ale ďalej uviedla, že v tomto smere by to potrebovalo nejakú hlbšiu analýzu ohľadom 
toho, či táto kompetencia, ako taká, vôbec prináležala do kompetencie mestského 
zastupiteľstva, 

- uviedla, že zákon o verejnom obstarávaní, ako taký, nemá zmocňujúce ustanovenie na 
vydanie akéhokoľvek predpisu mestským zastupiteľstvom, takže v tomto smere by to 
mohlo byť upravené interným predpisom mesta,  

- ďalej uviedla, že predsa len bolo uznesením mestského zastupiteľstva skonštatované, aké 
sú požiadavky vo vzťahu k verejnému obstarávaniu zo strany mestského zastupiteľstva; 
tieto otázky, týkajúce sa kompetenčného rozdelenia medzi dvoma orgánmi mesta t. j. 
mestské zastupiteľstvo a primátor mesta, majú byť konkrétne riešené v štatúte mesta, 
o čom hovorí aj zákon o obecnom zriadení, ktorý jednoznačne stanovuje, že otázky, ktoré 
nie sú vyhradené zákonom o obecnom zriadení resp. štatútom mesta, patria do 
kompetencie primátora mesta, toto je uvedené v § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, 

- ďalej uviedla, že v tejto súvislosti sa nemôže považovať za nepodstatné to, že uznesením 
mestského zastupiteľstva bolo skonštatované, aké boli požiadavky mestského 
zastupiteľstva, ale podľa jej názoru mal nasledovať nejaký akt, minimálne zaradenie do 
programu, kde by bolo stanovené, že bola takáto smernica prijatá a že berie mestské 
zastupiteľstvo na vedomie takúto smernicu s tým, že by nejakým aktom zase mestské 
zastupiteľstvo zrušilo svoje rozhodnutie,      

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že z toho, čo povedala JUDr. Benkovičová, pre neho v zásade vyplýva, že 

uznesenie, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo je platné, nikto ho nezrušil, zrušiť ho môže 
zase len mestské zastupiteľstvo a nie p. primátor, t. j. máme dnes v meste dve smernice, 
ktoré pojednávajú o verejnom obstarávaní, tá prvá má možno trochu širší predmet a druhá 
má názov Obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou, ale v jej závere sa uvádza, že 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca platnosť tá prvá, čo on spochybňuje, to 
znamená, že je tu nejaký nekorektný právny stav, 
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- uviedol, že sa chce len dostať k tomu, čo hovoril vo svojom vystúpení k rozpočtu, a to že 
tu nie je žiadna komunikácia, p. primátor si tvrdo, cez mŕtvoly, napriek tomu, že deklaruje 
záujem o spoluprácu, uplatňuje svoje kompetencie a nerešpektuje mestské zastupiteľstvo 
a uznesenia mestského zastupiteľstva,        

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že on nielen deklaruje, ale aj zvoláva, a kto nechodí, je práve Ing. Bartošovič, 

a nie je to jedno, dve, tri alebo štyri stretnutia, na ktoré ani nezareagoval, ani neprišiel,  
- ďalej uviedol, že túto smernicu sama iniciatívne pripravila p. Simighová, odborne 

spôsobilá osoba pre verejné obstarávania, a uviedla, že tá veta, ktorá je uvedená na záver, 
je so súhlasom alebo odporúčaním JUDr. Benkovičovej, takže neuplatňuje si nič „cez 
mŕtvoly“;  uviedol, že tento problém konzultoval a právny názor bol taký, že podpísaním 
tejto smernice sa ruší tá predchádzajúca; uviedol, že konal tak, ako mu pracovníci 
mestského úradu, ktorí tiež berú plat za to, že sú za niečo zodpovední, povedali, 

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že p. primátor nerešpektuje rokovací poriadok, pretože ak chcel reagovať, mal 

odovzdať vedenie schôdze a potom diskutovať; ďalej uviedol, že to, či niekto príjme 
pozvanie p. primátora  na nejaké stretnutie, je každého vec, a pokiaľ čítal e-maily, tak ani 
v jednom nebola spomenutá smernica o verejnom obstarávaní, takže má o tom vážnu 
pochybnosť,   

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že JUDr. Benkovičová vo svojom príspevku hovorila, že zákon o verejnom 

obstarávaní neobsahuje nijaké zmocňujúce ustanovenia, ale zákon na druhej strane 
nikomu nezakazuje si usporiadať ten vnútorný proces tak, ako uzná za vhodné, pokiaľ nie 
je samozrejme v rozpore s dikciou zákona,  

- ďalej uviedol, že v minulosti sa toto usporiadanie vnútorných procesov udialo, udialo sa 
na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, a pokiaľ má vyjsť na svetlo sveta iná 
smernica, tak je pevne presvedčený, že uznesenie mestského zastupiteľstva môže zrušiť 
len mestské zastupiteľstvo,  

- myslí si, že nebol žiadny problém, aby sa tieto procesy, pokiaľ sa ukázali ako nie 
optimálne, nastavili nejakým iným spôsobom a tento problém tu nemusel byť,  

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že chcel povedať niečo podobné ako uviedol p. primátor a chcel doplniť, že 

možno tá smernica spomenutá nebola, ale dosť pochybuje, že keby aj bola, že by sa Ing. 
Bartošovič alebo ktokoľvek iný zo skupiny dvanástich poslancov zúčastnil stretnutia, 

- ďalej uviedol, že ak náhodou existujú témy, na základe ktorých  bude stretnutie úspešné, 
a na základe ktorých sa stretnutia zúčastnia viac ako 3 – 4 ľudia, tak by poprosil 
ten zoznam, pretože ak to nie je rozpočet, tak potom už nevie, čo by to malo byť, 

 
Mgr. Július Morávek  
- uviedol, že v predloženom návrhu sa uvádza 14 verejných obstarávaní, keď si pozrie 

vyjadrenia Odboru hospodárenia a správy mestského úradu, kde je uvedená otázka 
finančného krytia jednotlivých verejných obstarávaní, tak značná časť finančného krytia 
nie je v roku 2011, ale v rokoch 2012 – 2013, prípadne sa prelínajú roky 2011 až 2012; 
opýtal sa, aký spôsob verejných obstarávaní potom bude, vzhľadom na finančné krytie 
jednotlivých verejných obstarávaní,  
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Mgr. Marián Rakovský 
- uviedol, že niektoré veci sa naozaj prelínajú s tým, že tieto roky by verejné obstarávanie 

len začalo; ďalej uviedol, že aj v tej kritizovanej správe bolo uvedené, že všetky 
investície budú korigované, vzhľadom na vývoj príjmovej stránky rozpočtu, teda určite sa 
nepôjde do investícií, na ktoré mesto nebude mať, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka  
- uviedol, že chce reagovať na faktickú poznámku Ing. Kántora; uviedol, že jemu typickým 

štýlom zaveštil, čo by bolo keby, a uviedol, že ak by dostal návrh predmetnej smernice 
a nemohol sa zúčastniť rokovania, tak by minimálne napísal to, čo teraz povedal, 

- znova zopakoval, že ak sa niekto chce stretávať niekde a nechce sa stretávať inde, tak ho 
nikto nemôže nútiť; uviedol, že na druhej strane taká reakcia p. prednostu, že verejné 
obstarávanie by sa malo nejakým spôsobom začať, potom keď obstaráme, tak podľa 
zákona o verejnom obstarávaní je tam povinnosť, po vyhlásení výsledkov súťaže do 
určitého počtu dní uzavrieť s vybraným zhotoviteľom zmluvu, a ten zhotoviteľ sa bude 
dožadovať plnenia, takže to sú také veci ako „na blate“,  teda ak to nie je previazané 
s tým, že vieme exaktne, že sú takéto priority akcií v meste, na toto sú peniaze, keď sa 
bude príjmová stránka vyvíjať lepšie a príde ďalší balík peňazí, tak nastupuje táto akcia, 
tak to je maximálne nezodpovedné,       

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že v podstate chcel tiež povedať, že pokiaľ nie je zabezpečené finančné krytie na 

verejné obstarávanie, dostaneme sa po zverejnení výsledkov a víťazov do problémov 
s uzatváraním zmlúv, ide o veľmi vážny problém; odporučil, aby sa urobili len tie akcie 
verejného obstarávania, na ktoré už dnes vieme, že máme finančné krytie a nie ísť 
hypoteticky do verejného obstarávania bez finančného krytia; uviedol, že nie je možné 
garantovať rok 2012 a 2013 ako budú financie, keď vieme tento rok aká „sekera“ na 
meste leží,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že odovzdáva vedenie schôdze a uviedol, že v predloženej tabuľke, kde sú 

uvedené jednotlivé akcie, tie akcie, ktoré nie sú zazmluvnené tento rok, sa väčšinou 
týkajú zmlúv, ktoré sú podpísané v rámci nenávratného finančného príspevku, čo sa týka 
zákazky „Výsadba izolačnej zelene“ a „Nákup čistiacej techniky“; ďalej „Údržba verejnej 
zelene“ treba, lebo končí zmluva; „Nákup elektrickej energie“ chceme ušetriť v rámci 
verejného osvetlenia spotreby elektrickej energie; zákazka „Záchytné parkovisko ul. 
Hlavná“ je OPŽP program; „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“, tu už je 
zmluva s ministerstvom podpísaná, teda zase je to povinnosť v zmysle zmluvy začať 
obstarávať; ďalej zákazka „Oprava a údržba verejného osvetlenia“, toto je v rozpočte, je 
to potrebné obstarať, pretože končí zmluva; „Zabezpečenie mestskej autobusovej 
dopravy“, vyplynulo to aj z uznesenia z ostatného mestského zastupiteľstva; 
„Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“ je NFP projekt; „Externý manažment“ 
je projekt; „Nákup kancelárskeho materiálu“ je v rozpočte; „Projektová dokumentácia – 
nový cintorín“ je v rozpočte; stavebný dozor na „Záchytné parkovisko ul. Hlavná“ je 
z projektu OPŹP; „Obnova vodorovného značenia“ je v rozpočte; „Kanalizačná prípojka 
– futbalový štadión“ je v rozpočte mesta; stavebný dozor „Domov dôchodcov“ je 
súčasťou projektu NFP; „Údržba ihriska – futbalový štadión Šaľa – Veča“ je v rozpočte; 
„Rekonštrukcia soc. zariadení športovej haly“ je v rozpočte; „Nákup IKT“ je v rozpočte,   
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Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že keď sa hovorí o novej smernici, asi by bolo seriózne, keby ju poslanci mali  

k dispozícii; myslí si, že to, čo uviedol p. primátor možno malo odznieť na úvod, je fakt, 
že ak nie sú finančné prostriedky, tak sa ťažko bude obstarávať a potom zdôvodňovať, že 
na to peniaze nie sú 

- ďalej uviedla, že mestské zastupiteľstvo je na to, aby plán verejného obstarávania 
prediskutovalo a schválilo; znova zopakovala, že by bolo lepšie, keby malo mestské 
zastupiteľstvo predmetnú smernicu k dispozícii,  

 
Mgr. Marián Rakovský 
- uviedol, že predmetná smernica bude predložená v najkratšom možnom termíne, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nová smernica hovorí o zákazkách s nízkou hodnotou, ostatné sa riadi podľa 

zákona, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel reagovať na diskusný príspevok p. primátora, ktorý odrecitoval, aký 

je jeho pohľad, prečo, načo a začo tieto akcie majú byť v tom pláne verejného 
obstarávania; myslí si, že vzhľadom na to, v akej finančnej situácii je mesto, a to bez 
ohľadu na to, či ide o mesto alebo inú inštitúciu, toto musí byť živý mechanizmus a to, že 
máme podpísanú nejakú zmluvu, na nejakú schému, si myslí, že nás nemôže zaväzovať, 
pretože musíme posúdiť, či na to máme a či to je to, čo najviac mesto potrebuje, potom 
budeme mať vydláždené námestia, ale mesto nebude mať finančné prostriedky na 
základné funkcie,  

- uviedol, že vo vzťahu k rozpočtu bolo prijaté uznesenie, ktoré keď bude naplnené, tak 
vtedy bude určite čas na to, aby sa tento plán schválil, na druhej strane, vo svojom 
vystúpení k rozpočtu mesta už povedal, že ak by sa bolo seriózne k tomu pristupovalo, 
tak sa dnes mohlo všetko schváliť, 

- uviedol, že opäť, napriek tomu, že bolo navrhnuté, aby sa dnes konalo mestské 
zastupiteľstvo k rozpočtu, rad požiadaviek nebol splnených a takéto vydieranie tým, že 
niečo je podpísané, tak to si myslí, že by nemalo rozhodovať. 

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

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2011, 
B. schvaľuje  

plán verejného obstarávania na rok 2011 v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 18 
Za:    4  
Proti:    3 
Zdržal sa: 11 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. JA-PaG, s.r.o., Družstevná 6795/1A, Šaľa – priamy odpredaj majetku mesta, 

pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 1/4/2011 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čo znamená v tomto prípade vecné bremeno, uviedol, že mu stále nie je jasné, 

prečo by si chcel žiadateľ odkúpiť nejaký pozemok, ohradiť si ho a popritom na vlastné 
náklady vybudovať chodník, ktorý by išiel cez jeho pozemok,   

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že sa tu nachádzajú dva chodníky, jeden provizórny, vytvorený z betónových 

kociek, ten ide krížom cez jeho pozemok, ktorý mu odpredávame, žiadateľ sám navrhol, 
že ho preloží, potom sa tu nachádza asfaltový chodník, ktorý je rovnobežne s Družstevnou 
ulicou, to znamená, že keď sa žiadateľ zaviaže, že umožní právo prechodu pre peších, tak 
ten pozemok si nemôže oplotiť a budú tam môcť ľudia prechádzať, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že stále nerozumie tomu, na čo by žiadateľovi tento chodník bol, prečo sa mu 

nepredá len pozemok po chodník; opýtal sa, či žiadal aj o odpredaj chodníka, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že mesto predáva aj pozemok  pod chodníkom a žiadateľ požiadal aj o odkúpenie 

tohto pozemku; uviedla, že prvá žiadosť spoločnosti JA-PaG s.r.o. bola na odkúpenie 
pozemku po predmetný chodník, ale v druhej žiadosti už žiada aj o odkúpenie pozemku 
po cestu, teda vrátane chodníka; ďalej uviedla, že tento pozemok si v tejto časti chodníka 
nemôže oplotiť, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že je pre neho nepochopiteľné, že by niekto chcel vlastniť niečo, na čo má vecné 

bremeno prechodu,  
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s názorom Ing. Andrášiho a myslí si, že tento kupujúci sa možno 

omylom dostal k tomu, k čomu sa dostal, pretože berie na seba riziko, napríklad v tom, že 
v zime sa bude musieť o tento chodník starať,  

- ďalej uviedol, že by bolo logickejšie predať žiadateľovi pozemok po chodník, ktorý je 
súbežný s cestou, to čo je verejné, nech zostane verejným, pretože žiadateľ si aj tak túto 
časť pozemku nemôže ohradiť,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že čo sa týka zabezpečenia údržby, to bude stále zabezpečovať mesto, pretože 

pozemok bude spoločnosti JA-PaG s.r.o., ale chodník bude naďalej verejný,  
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MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že ak bude jeho pozemok, tak potom aj chodník bude jeho vlastníctvom,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- znova uviedla, že pozemok bude patriť spoločnosti JA-PaG s.r.o., ale chodník bude 

mestský, preto sa tam zriaďuje vecné bremeno práva prechodu,  
 
Mgr. Jozef Varsányi – procedurálny návrh 
- navrhol ukončiť diskusiu k predloženému materiálu. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení: 
- ukončiť diskusiu k predloženému materiálu. 
Prezentácia: 17 
Za:  14  
Proti:    3 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

priamy odpredaj majetku mesta, pozemku, časť parc. č. 524/1, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, 

B. konštatuje 
že v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že ide o pozemok 

v susedstve pozemku vo vlastníctve žiadateľa, 
2. bol zámer priameho odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

zverejnený dňa 30. 03. 2011, 
C. schvaľuje 
 priamy odpredaj pozemku na Družstevnej ul. v Šali, časť CKN parc. č. 524/1 o výmere 

cca 350 m2 (výmera bude upresnená GP), pre spoločnosť JA-PaG, s.r.o., so sídlom v Šali, 
Družstevná 6795/1A, zastúpenú konateľom Mariánom Jankechom, v cene 53,110 Eur/m2, 
t. j. v celkovej sume cca 18 588,50 Eur, s vecným bremenom spočívajúcim v práve 
prechodu pre peších cez jestvujúci chodník (vecné bremeno bude vyznačené v GP a bude 
zriadené bezodplatne) a nasledovnými skutočnosťami zakotvenými v kúpnej zmluve: 
- povinnosť vyplývajúca z ustanovení § 10 a § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike 

v znení neskorších predpisov, § 66 až 70 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 19 a § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov        
a § 10 a § 36 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu umiestnenia príslušných inžinierskych sietí na predávanom 
pozemku, 

- záväzok na vlastné náklady realizovať investície vyvolané potrebou rešpektovania 
umiestnenia inžinierskych sietí alebo potrebou ich prekládky v súlade s podmienkami 
správcov a vlastníkov inžinierskych sietí, 

- záväzok na vlastné náklady preložiť existujúci provizórny chodník z betónových 
kociek.  
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Prezentácia: 17 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. C.A.S produkt s.r.o., Galvaniho 25/B, Bratislava – priamy prenájom majetku mesta, 

poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Trnovecký klin“, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 2/4/2011   

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, kde je záruka, že táto spoločnosť zamestná taký počet ľudí ako deklaruje 

a opýtal sa, kde vlastne sa tento objekt nachádza, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že ide o pozemok pri struskovisku, po pravej strane smerom na Trnovec 

nad/Váhom, až za ČOV, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nevie, ako by sme mohli zaručiť, že vytvoria 160 pracovných miest, 

v uplynulom období sa schvaľovali dve akcie, dvoch kórejských firiem, tie dodržali to, čo 
sľúbili; uviedol, že v ustanoveniach zmluvy budú v podmienkach nájmu zakotvené aj tieto 
skutočnosti, 

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že to musí byť zakotvené v podmienkach zmluvy, inak sa to nedá zaručiť. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

priamy prenájom majetku mesta, poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Trnovecký klin“, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, 
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že na prenajatom pozemku 

bude žiadateľ pestovať zeleninu v skleníkoch, čím vytvorí nové pracovné pozície (po 
zapracovaní celkovo cca 160 pracovných miest) 

2. zámer priameho prenájmu poľnohospodárskej pôdy z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na webovej stránke a úradnej tabule mesta dňa 30. 03. 2011, 

C. schvaľuje   
priamy prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Šaľa v lokalite „Trnovecký klin“ 
vedenej v KN reg. E na LV č. 1 a to parc. č. 2230/2, orná pôda o výmere 75 096 m2, parc. 
č. 2231, orná pôda o výmere 70 757 m2, parc. č. 2232, orná pôda o výmere 54 939 m2, 



 23

spolu 200 792 m2, pre spoločnosť C.A.S. produkt s.r.o., so sídlom Bratislava, Galvaniho 
25/B, zastúpenú konateľom Changqing Ye, za cenu nájmu v zmysle VZN č. 6/2007 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta, v znení VZN č. 4/2008, VZN č. 16/2008 a VZN  
č. 2/2010, v § 7 bod 6.5. písm. e), t. j. 0,033 Eur/m2/rok, 

D. ukladá 
rokovať s FARMOU MAJCICHOV a.s., so sídlom Majcichov 50, o doriešení doterajšieho 
užívania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta bez právneho vzťahu. 
T: 5.zasadnutie MsZ                             Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – budova súp. č. 2062 na parc.  

č. 3207/1 (bývalá ZŠ na Komenského ul.) vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť 
parc. č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku) - materiál číslo D 3/4/2011 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca RSMM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Božena Tóthová 
- predniesla stanovisko komisie ekonomickej, ktorá odporúča schváliť alternatívu č. 2. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, o ktorej kotolni sa hovorilo, keď sa hovorilo o premiestňovaní kotercov,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že ide o kotolňu CK 34 na ulici Komenského, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že s tým v žiadnom prípade nesúhlasí,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že povie argumenty, prečo bola vybraná práve táto lokalita; ďalej uviedla, že 

s náčelníkom mestskej polície musia hľadať takú lokalitu, čo je v blízkosti ich pôsobiska, 
- ďalej uviedla, že spoločnosť MeT  Šaľa spol. s r. o. s tým tiež nemala problémy, tiež 

uviedla, že o tomto ešte nie je rozhodnuté a ide o návrh, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že práve preto hovorí, že na tento návrh treba rýchlo zabudnúť, pretože nikto zo 

spoločnosti MeT  Šaľa spol. s r. o. na ulici Komenského nebýva a zdá sa mu úplne zvrhlé 
dávať všetko do mestskej časti Veča,   

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že chcel nadviazať na to, že v prípade, ak bude tento zámer schválený a mali by 
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tam predmetné spoločnosti prevádzkovať služby, tak ako sa v predchádzajúcich prípadoch 
súhlasilo s uznesením, vrátane toho vecného bremena, tak aj tu by malo byť nejaké „vecné 
bremeno“, že sa zaviažu tí záujemcovia, že oni budú znášať náklady na premiestnenie 
tohto zariadenia, bez ohľadu na to, kde mesto rozhodne, mal by to byť ich vyvolaný 
náklad, ak im má mesto vyjsť v ústrety; ďalej uviedol, že možno sú tam aj iné, to 
znamená, že by bolo dobré na to pamätať, ak by to prešlo, aby sa k tomuto oni zmluvne 
zaviazali,       

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že určite sa to dá do zmluvných podmienok tak, ako to bolo zoštylizované 

v prípade spoločnosti JA-PaG, s.r.o.; ďalej uviedla, že v prvom kroku, keď sa schvaľuje 
zámer, to ešte nebolo presne špecifikované, ak poslanci prejavia záujem a podporia ten 
osobitný zreteľ a priamy odpredaj, tak sa to vyšpecifikuje a dostane sa to aj do zmluvy, 

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že tento materiál bol prerokovávaný aj v Komisii životného prostredia, verejného 

poriadku a bezpečnosti, na rokovaní ktorej sa zúčastnil aj brat Ing. Andrášiho a kde mu 
bolo sľúbené, že budú ponúknuté určité alternatívy, 

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že by si nemali zamieňať činnosť mestskej polície, čo sa týka odchytu psov 

a občianske združenie, ktoré sa zaoberá odchytom psov, momentálne sú to dva subjekty 
a mesto je povinné odchytávať psy a niekam ich umiestňovať; ďalej uviedla, že to, či oni 
majú nejakú dobrovoľnú aktivitu, to s touto povinnosťou mesta nesúvisí,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s tým, čo povedala p. Veresová, to, že sa tam angažujú títo 

dobrovoľníci je skvelá vec, myslí si, že im treba v tom pomôcť, ale znova upozornil, že je 
jedno či ide o jeho brata, bol by tvrdo proti tomu, keby sa spomínanému združeniu 
ponúkol pozemok v tejto lokalite,  

 
Ing. Erika Velázquezová – faktická poznámka  
- uviedla, že vzhľadom na to, že aj v súčasnosti sú koterce umiestnené v tejto zástavbe 

rodinných domov, si myslí, že to, že ešte neprišla žiadna písomná sťažnosť, neznamená, 
že sú dotknutí občania spokojní, uviedla, že umiestnenie kotercov v tejto lokalite nie je 
vhodné, 

 
Ladislav Košičár – poslanecký návrh 
- uviedol, že na začiatku, keď bola táto budova odovzdaná mestu, tak bol prijatý zámer, aby 

sa tam vybudovalo nejaké sociálne zariadenie a myslí si, že teraz sa to splní; ďalej 
uviedol, že VMČ č. 3 je za schválenie alternatívy č. 2, teda priamy odpredaj,  

- uviedol, že súhlasí s tým, že treba nájsť vhodnejšiu lokalitu na umiestnenie kotercov, 
- ďalej uviedol, že chce upozorniť na prevádzku reštaurácie Porto Belo a požiadal, aby sa to 

riešilo, či už úplným uzavretím tohto zariadenia alebo iným spôsobom, aby neboli 
obťažovaní obyvatelia v blízkosti tohto pohostinstva, 

- podal poslanecký návrh, aby sa hlasovalo o alternatíve č. 2, 
 
Ing. Erika Velázquezová – faktická poznámka 
- uviedla, že aj ona prednesie v rámci interpelácií námietky voči otvoreniu tohto 

reštauračného zariadenia. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (na základe poslaneckého návrhu Ladislava Košičára – 
hlasovať o alternatíve č. 2) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – budova súp. č. 2062 na parc. 
č. 3207/1(bývalá ZŠ na Komenského ul.), vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc.  
č. 3205/1 (dvor a časť susedného pozemku), 

B.  schvaľuje 
zverejniť zámer na priamy odpredaj budovy súp. č. 2062 na parc. č. 3207/1 (bývalá ZŠ na 
Komenského ul.) vrátane pozemkov parc. č. 3207/1 a časť parc. č. 3205/1 (dvor a časť 
susedného pozemku), ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci 
v prevádzkovaní zariadenia sociálnych služieb v zrekonštruovaných a prístavbou 
upravených priestoroch v prospech spoločností:  
- REST3 spol. s r.o. Mlynské Luhy 3, Bratislava – odkúpenie nehnuteľností a realizácia 

rekonštrukčných prác, prístavby nových ubytovacích priestorov a celkového 
komplexného zveľadenia areálu, 

- AIRA, n.o. so sídlom Murániho 28, Nitra – prevádzkovanie zariadenia sociálnych 
služieb v prenajatých priestoroch. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania - materiál číslo H 1/4/2011  
Predložila Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- poukázal na to, že v dôvodovej správe je uvedené, že aj napriek skutočnosti, že v zmysle 

novej platnej smernice nie je povinnosťou MsÚ predkladať mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie nariadenie na vykonanie verejných obstarávaní a zriadenie hodnotiacich 
komisií, predkladáme na prerokovanie v MsZ podklady pre stanovenie predmetu zákazky 
a nariadenie na vykonanie verejného obstarávania pre nasledovné zákazky a uviedol, že 
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on tomu nerozumie a požiadal, aby mu to niekto vysvetlil, 
- uviedol, že v súvislosti s jeho poslaneckým návrhom, ktorý bol schválený k rozpočtu 

mesta, navrhuje zatiaľ nevykonať verejné obstarávanie č. 10 „Kanalizačná prípojka – 
Futbalový štadión Šaľa“ a v zmysle odporúčania, ktoré pri rozpočte uviedol, odhaduje, že 
na vyjasnenie situácie budú stačiť dva týždne, je predpoklad, že táto kanalizačná prípojka 
bude nahradená inou stavbou,  

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že v čase, keď spracovávala materiál, bola už v platnosti nová smernica, v ktorej 

sa nehovorí nič o nariadeniach na  vykonanie verejných obstarávaní, napriek tomu bol 
tento materiál zaradený do programu rokovania MsZ, preto ho spracovala, 

- ďalej uviedla, že tak, ako na dnešnom zasadnutí nastala dilema, či platí nová smernica 
alebo stará, tak to bolo aj pri spracovaní materiálu; uviedla, že hoci nebol schválený plán 
verejného obstarávania, podľa ktorého by sa na základe pôvodnej smernice toto nemalo 
predložiť, ale teraz nevie posúdiť či je platná stará alebo nová smernica, preto predložila 
materiál tak, ako ho predložila,  

 
Ing. Tibor Baran  
- uviedol, že jeho nevedomosť žiaľ trvá ďalej, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že by chcel zareagovať na poslanecký návrh Ing. Barana nevykonať verejné 

obstarávanie č. 10 „Kanalizačná prípojka – Futbalový štadión Šaľa“ a uviedol, že 
v uplynulom volebnom období, keď sa schvaľoval tento projekt, v rámci realizácie 
umelého trávnika, kde boli požadované ďalšie investície t. j. kanalizácia, prekládka cesty 
a vchodu, bolo dohodnuté, že mesto zrealizuje umelý trávnik a kanalizáciu a Futbalový 
klub Slovan Duslo Šaľa zrealizuje na vlastné náklady prekládku cesty a vstupu, 

 
Mgr. Július Morávek 
- požiadal, aby sa zosúladili materiál číslo C 2/4/2011 - Návrh plánu verejného 

obstarávania na rok 2011 a materiál číslo H 1/4/2011 - Nariadenie na vykonanie 
verejného obstarávania, postavili sa priority do časovej postupnosti, čo je dôležité je to, 
čo je finančne kryté a čo finančne kryté nie je,   

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že v nadväznosti na pripravovanú úpravu rozpočtu, ktorá bola dnes schválená, 

Odbor hospodárenia a správy MsÚ pripravil a spolu s materiálom bolo predložené 
Potvrdenie o finančnom krytí zákaziek, teda je tam prehľad, na ktoré zákazky sú 
v rozpočte plánované finančné prostriedky v tomto roku, budúcom roku alebo v roku 
2013 a v akých výškach, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že v nadväznosti na svoj diskusný príspevok k rozpočtu a k plánu verejného 

obstarávania chce upozorniť na to, že kým nebudú naplnené požiadavky z poslaneckého 
návrhu Ing. Barana, neurčia sa priority a jasne sa nedeklarujú, pretože jedna vec je, čo by 
sme chceli, aké máme želanie na financovanie a konkrétne zdroje, a druhá vec je, aké sú 
skutočné možnosti,   

- myslí si, že znova ide o také citové vydieranie, že keď sa to teraz neschváli tak, tak niekto 
iný sa mal snažiť, aby to bolo schválené, aby bol na 100 percent pripravený rozpočet 
a potom to mohlo bežať; uviedol, že z tohto dôvodu tento návrh na uznesenie nepodporí. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- vynechať v navrhovanom uznesení v časti A. nariaďuje a v časti B. zriaďuje „vykonanie 

verejného obstarávania č. 10. podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác  
s názvom „Kanalizačná prípojka – Futbalový štadión Šaľa“, 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. nariaďuje  

1. vykonať verejné obstarávanie – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Záchytné parkovisko 
pre pešiu zónu Šaľa“  

2. vykonať verejné obstarávanie – podlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom 
„Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – externý manažment“ 

3. vykonať verejné obstarávanie – nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom 
„Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba izolačnej zelene“ 

4. vykonať verejné obstarávanie – nadlimitná zákazka na dodanie tovaru s názvom 
„Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Nákup čistiacej techniky“ 

5. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom 
„Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Stavebný dozor“ 

6. vykonať verejné obstarávanie – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Šaľa – Veča CENTRUM – Revitalizácia“ 

7. vykonať verejné obstarávanie – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“ 

8. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom 
„Nákup kancelárskeho materiálu“ 

9. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom 
„Domov dôchodcov Šaľa – Stavebný dozor“ 

10. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na dodanie tovaru s názvom 
„Nákup IKT“  

11. vykonať verejné obstarávanie – nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb s názvom 
„Údržba zelene“  

12. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom 
„Údržba ihriska – Futbalový štadión Šaľa a Veča“  

13. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom 
„Obnova vodorovného dopravného značenia“  

B. zriaďuje  
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia 
v Šali – Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa“ v zložení: 
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ             
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ 
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ          
Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
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Ing. Elena Matajsová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ           
úspešný uchádzač na stavebný dozor 
zástupca riadiaceho orgánu 

2.  komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na 
poskytnutie služieb s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – 
externý manažment“ v zložení: 
Ing. Marek Vrbovský, poslanec MsZ             
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ          
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ 
Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
Ing. Elena Matajsová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ            
zástupca riadiaceho orgánu 

3. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - nadlimitná zákazka na 
dodanie tovaru s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Výsadba 
izolačnej zelene“ v zložení: 
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ             
Milena Veresová, poslankyňa MsZ          
MUDr. Jozef Grell, poslanec MsZ 
Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
Ing. Gabriela Braníková, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ           
zástupca riadiaceho orgánu 

4. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - nadlimitná zákazka na 
dodanie tovaru s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Nákup 
čistiacej techniky“ v zložení: 
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ             
Mgr. Július Morávek, poslane MsZ          
MUDr. Igor Bečár, poslanec MsZ 
Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
Helena Kysučanová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ           
zástupca riadiaceho orgánu 

5. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní – podprahová zákazka na 
poskytnutie služieb s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – 
Stavebný dozor“ v zložení: 
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ             
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ 
Ing. Ivan Kováč, poslanec MsZ          
Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
Ing. Elena Matajsová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ            
zástupca riadiaceho orgánu 

6. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác s názvom „Šaľa – Veča CENTRUM – Revitalizácia“ 
v zložení: 
Gabriela Talajková, poslankyňa MsZ             
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ          
Mgr Alena Demková, poslankyňa MsZ 
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Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
Ing. Elena Matajsová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ            
zástupca riadiaceho orgánu 

7. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podlimitná zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác s názvom „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ 
Šaľa“ v zložení: 
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ             
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ          
Ing. Marián Antal, poslanec MsZ 
Ing. Eliška Vargová, MsÚ  
Ing. Elena Matajsová, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ  
zástupca spoločnosti VISIA s.r.o., stavebný dozor           
zástupca riadiaceho orgánu 

8. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na 
dodanie tovaru s názvom „Nákup kancelárskeho materiálu“ v zložení: 
Ing. Jozef Mečiar, poslanec MsZ, zástupca primátora mesta            
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ          
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ 
Mgr. Ľudmila Iványiová, MsKS 
Miroslav Matajs, MsÚ 
Alena Kuželová, MsP 
Margita Simighová, MsÚ  

9. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní – podprahová zákazka na 
poskytnutie služieb s názvom „Domov dôchodcov Šaľa – Stavebný dozor“ v zložení: 
Mgr. Jozef Varsányi, poslanec MsZ 
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ             
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ 
Ing. Elena Matajsová, MsÚ 
Ing. Jana Nitrayová, MsÚ  
Margita Simighová, MsÚ 

10. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na 
dodanie tovaru s názvom „Nákup IKT“ v zložení: 
Ing. Marián Kántor, poslanec MsZ 
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ 
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ  
Marián Zahoran, MsÚ 
Mgr. Martin Fabián, MsÚ  
Margita Simighová, MsÚ 

11. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - nadlimitná zákazka na 
poskytnutie služieb „Údržba zelene“ v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ             
Ing. Július Bujdák, poslanec MsZ          
Ing. Erika Velázquezová, poslankyňa MsZ 
Ing. Gabriela Braníková, MsÚ  
Margita Simighová, MsÚ   

12. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na 
poskytnutie služieb „Údržba ihriska – Futbalový štadión Šaľa a Veča“ v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ             
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Ing. Marek Vrbovský, poslanec MsZ          
Ladislav Košičár, poslanec MsZ 
Ing. Božena Tóthová, MsÚ  
Michal Jobbágy, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ 

13. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní - podprahová zákazka na 
poskytnutie služieb „Obnova vodorovného dopravného značenia“ v zložení: 
Ing. Tibor Baran, poslanec MsZ             
Ing. Peter Andráši, poslanec MsZ          
RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ 
Ing. Božena Tóthová, MsÚ  
Zoltán Szabados, MsÚ 
Margita Simighová, MsÚ            

 
Prezentácia: 17 
Za:    4 
Proti:    1 
Zdržal sa: 12 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Juraj Soltó 
- uviedol, že je všeobecne známe, že je v meste málo parkovacích miest, preto navrhol, aby 

tam, kde je stanovisko kontajnerov na Vlčanskej ulici, kde je ešte dosť zatrávnenej 
plochy, bola odobratá časť a boli tam vybudované parkovacie miesta,  

- ďalej uviedol, že na Vlčanskej ulici sú tri rovnaké bytové domy, bolo by dobré ich oplotiť 
a vybudovať tu zeleň; uviedol, že už niekoľko rokov hovorí o vysadení živého plotu na 
Vlčanskej ulici, na hlavnom ťahu, ale ešte stále sa s tým nič nerobí, ale neodporúča tam 
dať lavičky, z dôvodu, že by sa tam stretávala mládež,  

- ďalej upozornil na to, že v blízkosti pohostinstva Fajka na Vlčanskej ulici je prepadnutý 
chodník a tiež sú prepadnuté chodníky na kruhovom objazde na Nám. Sv. Juraja, čo si 
myslí, že by malo byť ešte v záruke a treba to riešiť,  

- uviedol, že v meste je veľa chátrajúcich budov, ako je napríklad objekt, kde boli 
voľakedy elektrikári a myslí si, že by mesto malo viac dbať o to, aby sa s týmito objektmi 
niečo spravilo, ďalej poukázal na nutnosť čistenia mesta, a ako už viackrát, znova 
požiadal o to, aby sa nezabudlo orezať stromy, ktoré bránia vo výhľade pri výjazde na 
cesty.     
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ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané.  
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že na ostatnom zasadnutí interpeloval kvôli jame na ulici Hurbanovej a chcel by 

poďakovať tým, ktorí sa zaslúžili o odstránenie tejto jamy, čím bolo odstránené 
nebezpečenstvo poškodenia motorových vozidiel, preto sa znova poďakoval pracovníkom 
mestského úradu, v mene obyvateľov Hurbanovej ulice, že zhruba po dvoch rokoch bola 
táto jama odstránená, 

- ďalej uviedol, že by chcel tlmočiť žiadosť obyvateľov Hurbanovej ulice, ktorú by si rád 
prešiel s povereným pracovníkom mestského úradu, ide o skutočnosť, že tadiaľ 
prechádzajú motorové vozidlá, hoci je tam prejazd zakázaný, je tam asi 15 metrový úsek, 
ktorý je z hľadiska parkovania vozidiel krajne nebezpečný, myslí si, že po schválení 
rozpočtu mesta by stálo za zváženie rozšíriť tam parkovaciu časť asi o metrový pás, do aj 
tak zničeného priestoru, aby sa zabránilo možnému poškodeniu vozidiel a hlavne úrazom 
ľudí, pretože ide predovšetkým o sídliskovú komunikáciu a prechádzajú tadiaľ aj veľké 
nákladné vozidlá. 

 
 
Ing. Erika Velázquezová 
- poďakovala sa za odpoveď na minulú interpeláciu, uviedla, že v roku 2007 bola osobne 

zainteresovaná na probléme s reštauračným zariadením Porto Belo, keď sa celá ulica 
Komenského podpísala proti prevádzkovaniu tohto zariadenia z dôvodu obťažovania 
hlukom, ale aj vandalizmom a nočným parkovaním vozidiel pred rodinnými domami,  

- uviedla, že ju prekvapilo, keď prišli za ňou občania z tejto ulice, že sa tento podnik znova 
prevádzkuje, opýtala sa na dôvod, prečo sa znova táto prevádzka otvorila, keď to v tejto 
lokalite podľa nej vôbec nie je vhodné, 

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že od piatku, keď ho na to upozornil Ing. Andráši, tento problém rieši, uviedol, že 

dnešný stav je taký, že nemajú vydané schválenie prevádzkovej doby, ďalej uviedol, že 
hovoril s nájomcom tohto zariadenia a upozornil ho na problémy, ktoré tam v roku 2007 
boli, to že sa v roku 2007 podarilo túto prevádzku zatvoriť bolo aj v spolupráci  
s hygienou, boli tam navrhnuté nejaké protihlukové opatrenia, čo vtedajší prevádzkovateľ 
nezrealizoval a tento podnik zatvoril, 

- uviedol, že dnes je stav taký, že majú požiadavku na schválenie otváracej doby, cez 
týždeň od 11.00 h do 22.00 h a cez víkend do 02.00 h a uviedol, že žiaľ zákon nedovoľuje 
otvorenie prevádzky zakázať, máme VZN, ktoré hovorí o tom, že v takýchto prípadoch sa 
môže na skúšobnú dobu 3 mesiacov povoliť prevádzka maximálne do 02.00 h rannej 
s tým, že pokiaľ neprídu žiadne sťažnosti, pokračuje sa v takejto prevádzke, ale pokiaľ 
prídu sťažnosti, tak sa rozhodnutie zmení do 22.00 h, uviedol, že žiadny zákon 
neumožňuje nepovoliť prevádzku, keď je riadne skolaudovaná, 

- požiadal, aby v prípade nejakých problémov bola kontaktovaná mestská polícia, ktorá 
bude situáciu riešiť, 
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Ing. Erika Velázquezová 
- opýtala sa, či dobre porozumela, že ak budú nejaké problémy, tak bude mať povolené 

otváracie hodiny celý týždeň len do 22.00 h,  
   
Martin Alföldi  
- uviedol, že tak hovorí naše VZN.  
 
 
Ing. Marián Kántor 
- požiadal, či by sa nedalo pouvažovať o posunutí začiatku zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, hlavne v prípade, ak sú kratšie zasadnutia, pretože jemu osobne by to viac 
vyhovovalo, 

 
Martin Alföldi   
- uviedol, že sa to môže riešiť v novom rokovacom poriadku. 
 
 
Milena Veresová 
- uviedla, že bola na stretnutí s občanmi a tlmočila ich požiadavky, a to, že na ulici Čsl. 

armády, teda pred bytovým domom údajne svietia veľmi slabo svetlá a v noci je tam úplná 
tma, 

- ďalej upozornila na problém lavičky, ktorá sa nachádza na hrádzi nad Billou, kde sa každý 
víkend schádzajú prevažne mladí ľudia, ktorí robia veľký hluk a zanechajú po sebe 
neporiadok, preto sa opýtala, či by bolo možné túto lavičku odstrániť, 

- uviedla, že pri predajni LUX sa nachádzajú dva staré topole, ktoré podľa vyjadrenia 
obyvateľov, hlavne v čase, keď je vietor, ohrozujú okolie padajúcimi konármi, požiadala, 
či by sa niekto mohol pozrieť na zdravotný stav týchto stromov,  

- ďalej uviedla, že bola požiadavka návštevníkov detského ihriska Hralaland, ktorí by 
privítali, keby boli verejné WC otvorené v čase prevádzky tohto ihriska,  

- uviedla, že nakoľko nebol schválený plán verejného obstarávania, kde sa mal schváliť aj 
stavebný dozor na Domov dôchodcov na ul. Nešporovej, bola by veľmi nerada, keby 
realizácia tohto domova spadla na nesplnení nejakých formálnych záležitostí, 

- požiadala  o písomnú odpoveď na predložené interpelácie. 
 
 
Ing. Tibor Baran 
- opýtal sa, či skládka stavebného odpadu nachádzajúca sa za pekárňou (ktorá vznikla asi 

z plynofikácie mesta) je povolená skládka, a ak je, na aký čas, a či je realizátorovi 
uložené, že po dokončení prác uvedie tento priestor do pôvodného stavu, 

- uviedol, že nepotrebuje dnes odpoveď, len sa chce spýtať, s ktorým pracovníkom 
mestského úradu môže tento problém riešiť, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že táto skládka nie je povolená a rieši to p. Poliček.  
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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 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Tibor Baran 
 
 
Gabriela Talajková 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: RSDr. Peter Gomboš 
 
 
členovia: Mgr. Július Morávek  
 
 
                Ing. Július Bujdák 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Mgr. Marián Rakovský        Martin Alföldi 
                   poverený riadením MsÚ Šaľa            primátor mesta         
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 28. apríla 2011   


