
ZÁPISNICA 
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

10. novembra 2011 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATELIEK 

 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, primátor mesta, 
v súlade s § 12 ods. 1 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 Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 – VIII. dňa  
19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
16 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnení: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský 
 
Neskorší príchod ohlásili: Mgr. Alena Demková, Ing. Július Bujdák 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Primátor mesta: 
 
- uviedol, že materiály číslo F 1/11/2011, F 2/11/2011 a F 3/11/2011, ktoré boli v pozvánke 

uvedené ako samostatné body, sú spojené do jedného materiálu, ktorý je predložený ako 
materiál číslo F 1/11/2011 - Návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“, 

 
- navrhol doplniť do písmena H. Rôzne: 

materiál číslo H 2/11/2011 - Návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali k návrhu 
spoplatnenia ciest.  

 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo H 2/11/2011 - Návrh vyhlásenia Mestského 
zastupiteľstva v Šali k návrhu spoplatnenia ciest do písmena H. Rôzne 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia. 
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Skúšobné hlasovanie: 
Prezentácia: 13 
Za:  10 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
Opakované hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo H 2/11/2011 – Návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali k návrhu 
spoplatnenia ciest, bol doplnený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
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 
 
F. Právne záležitosti 
1. Návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 1/11/2011  

predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka mestského úradu 
 

H. Rôzne 
1. Nemocničný park - materiál číslo H 1/11/2011 

predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  
2. Návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali k návrhu spoplatnenia ciest - materiál 

číslo H 2/11/2011  
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

 
Časť III. Ukončenie 
 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: MUDr. Igor Bečár 
členovia: Ing. Erika Velázquezová, Ladislav Košičár 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednostka Mestského úradu Šaľa 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Jozef Mečiar a Milena Veresová 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 11. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 1/11/2011  
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka mestského úradu 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že v dôvodovej správe predloženého materiálu mu chýba ekonomický pohľad na 

to, čo sa stane po 01. 01. 2013; uviedol, že ide o investíciu za cca 2,4 mil. EUR, kde je 
časť nákladov hradená formou nenávratného zdroja a časť, ktorá bude nákladom mesta; 
podľa jeho informácií spoluúčasť a neoprávnené náklady predstavujú sumu cca  
348 000 EUR; ďalej uviedol, že toto je prvý problém, ktorý (napriek rôznym názorom na 
situáciu v úverovej zaťaženosti) je problém, ktorý je istým spôsobom riešiteľnejší, 

- ďalej uviedol, že je predpoklad, že toto zariadenie bude v roku 2012 postavené a bude ho 
treba financovať; uviedol, že podľa dnešnej legislatívy je to, čo by nazval tlakom na bežný 
rozpočet, suma cca 300 000 EUR ročne,  

- ďalej uviedol, že sa pripravuje zmena zákona, jednak vo forme malej novely, ktorá má 
platiť od 01. 01. 2012, a čo bude platiť od 01. 01. 2013 je zatiaľ neznáme, 
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- ďalej uviedol, že podľa informácií, ktoré získal, dnešná organizácia sociálnych služieb, 
ako aj budúca, ktorú bude potrebné vytvoriť podľa podmienok tohto grantu, by po roku 
2012 resp. 2013 znamenali menší tlak na bežný rozpočet; uviedol, že je faktom, že pokiaľ 
budú záujemcovia o tieto služby (či tieto služby bude poskytovať mesto Šaľa alebo iné 
okolité obce), je povinnosťou mesta Šaľa riešiť túto situáciu pre záujemcov v prijateľnom 
okruhu, 

- uviedol, že nie je dobré, že sa ad hoc bavíme o probléme, ktorý sa týka rozpočtu roku 
2012 s výhľadom na rok 2014 a rokov budúcich; uviedol, že by ho veľmi uspokojilo 
vyhlásenie predstaviteľov mesta, konkrétne primátora mesta, že spracovateľom rozpočtu 
dá taký pokyn, aby rozpočet na rok 2012 s výhľadom na rok 2013 mal parametre, ktoré by 
garantovali aspoň prebytok bežného rozpočtu; je tu aj otázka dlhovej služby, ktorá (podľa 
vyjadrenia hlavnej kontrolórky na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva) hovorí 
o sume 420 000 EUR, 

- ďalej uviedol, že je dnes otázne, ako sa vyrovnáme s možnosťou predaja majetku, lebo 
tento príjem môže byť tiež istým zdrojom pre riešenie dlhovej služby; tiež uviedol, že 
nevidí zatiaľ nejakú inú možnosť, 

- uviedol, že nespochybňuje to, že takéto zariadenie by bolo vyťažené; podľa malej novely 
zákona, ktorá nevie, či sa nás dotkne aj v roku 2013, by tlak tohto zariadenia na mestský 
rozpočet bol možno 40 000 – 50 000 EUR a dokonca existujúca OSS by mala menšie 
požiadavky na mestský rozpočet, teda tieto dve organizácie by pravdepodobne mali menší 
tlak na rozpočet, 

- znova zopakoval, že je rozčarovaný, že nepočul nič o budúcej ekonomike tohto zariadenia 
a tiež z toho, že nevidí nejaký striktný tlak na budúci rozpočet s výhľadom na roky 2013 
a 2014; uviedol, že podľa predbežných informácií mesto Šaľa môže rátať s príjmami 
z podielových daní vo výške cca 5 mil. EUR, 

- opýtal sa, ako vidia predstavitelia mesta situáciu v prevádzkovaní zariadenia a ako vidia 
situáciu v riešení dlhovej služby v súvislosti s tlakom na bežný rozpočet a v súvislosti so 
záväzkami, ktoré v bežnom rozpočte prejdú do budúceho roku,          

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- k výzve Ing. Barana, že by malo byť deklarované, ako bude stavaný budúci rozpočet a že 

by tento rozpočet mal byť prebytkový uviedol, že v septembri bol predložený materiál, 
ktorý hovoril o východiskách rozpočtu na rok 2012, kde jednou z častí bola časť, ktorá 
hovorila o prioritách a prvou prioritou bola tvorba prebytkového rozpočtu, tento materiál 
bol mestským zastupiteľstvom schválený, preto má vysokú váhu; ďalej uviedol, že bolo 
uvedených sedem opatrení, ktoré by mali viesť k prebytku v bežnom rozpočte, 

- uviedol, že plán vytvárať prebytkový bežný rozpočet existuje, je schválený a obsahuje 
konkrétne kroky, ktoré by k tomu mali viesť, 

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že potom nevidí dôvod, prečo v navrhnutom uznesení v písmene D. bod č. 5 

nemohol byť formulovaný inak, 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že by chcel zdôrazniť to, že ak nebude prebytkový rozpočet, tak je nemožné 

spolufinancovať túto stavbu,  
- poďakoval sa spracovateľom materiálu za dobre odvedenú prácu; uviedol, že pri realizácii 

prevádzky tohto zariadenia sa prihovára za presadzovanie trojzdrojového financovania, 
pretože ak by bol k 01. 01. 2013 prijatý zákon o sociálnych službách, bolo by to 
v prospech takýchto zariadení, pretože časť finančných záväzkov by prevzal na seba štát, 
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- ďalej zdôraznil, že koncepcia výstavby tohto domova dôchodcov je v súlade 
s komunitným plánom sociálnych služieb mesta Šaľa, ktorý bol prijatý na ostatnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

- uviedol, že mesto Šaľa má v existujúcom zariadení kapacitu 20 lôžok, čo je v porovnaní 
s inými okolitými mestami málo a takisto je to aj pri opatrovateľskej službe, 

- podal poslanecký návrh na úpravu predloženého návrhu uznesenia tak, že bod č. 5 sa 
doplní o text „s výhľadom na roky 2013 – 2014“ a presunie sa z písmena D. predloženého 
návrhu uznesenia do doplneného písmena E. žiada ako bod č. 1 a ďalej sa doplní aj bod   
č. 2:  
E.  žiada 
primátora mesta:  
1. pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov s prebytkom v bežnej časti rozpočtu na krytie dlhovej 
služby, 

2. o striktné dodržanie nákladov na realizáciu predmetných zmlúv, 
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že nakoľko materiál obdržal až pred rokovaním mestského zastupiteľstva, 

nestihol si ho detailne prezrieť a berie späť vyjadrenie o tom, že nie je predložená 
ekonomika tohto zariadenia, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že predložený materiál je dobre spracovaný,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že o tom, že mesto potrebuje domov dôchodcov, nie je pochýb, ale dostali sme sa 

k tomu vo veľmi zlom období; myslí si, že zákony, ktoré sa dnes chystajú, nebudú, 
- predpovedať trojzložkové financovanie bude tiež veľmi ťažké, lebo je ťažké predpovedať 

ako a kto, koľko bude prispievať, pretože nie sme súkromná organizácia, ktorá si stanoví 
sumu a príspevok pre ubytovaného, preto má obavu, aby sme tých 80 miest vôbec 
naplnili, pretože ľudia nebudú mať na to,  

- uviedol, že má veľké obavy, že finančné prostriedky, ktoré bude mesto hradiť z rozpočtu  
a takisto finančné prostriedky na prevádzku, budú vyššie, ako sa počítalo,  

  
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že naozaj nevieme, aká bude legislatíva, ale zatiaľ platia také pravidlá, že  

od 01. 01. 2013 mesto buď na základe žiadosti občana ho umiestni vo svojom zariadení, 
čo bude mesto stáť cca 300 000 EUR ročne alebo mesto bude musieť túto službu 
zabezpečiť v inom zariadení, čo bude stáť takisto cca 300 000 EUR, 

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že dnes sa rozhoduje o návrhu kúpnej zmluvy, pretože o myšlienke domova 

dôchodcov sa už niekoľkokrát rozhodovalo, a to pri návrhu rozpočtu, pri verejných 
obstarávaniach a viackrát to bolo aj schválené; uviedol, že ekonomika je popísaná, preto 
sa mu zdá teraz diskutovať o nejakých ekonomických veciach už príliš neskoro,  
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Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh   
- myslí si, že nikdy nie je neskoro, je pravda, že to už bolo v podstate schválené, len s inou 

sumou, pretože neoprávnené náklady sú teraz navýšené cca o 41 000 EUR,    
- ďalej uviedla, že tu sa vlastne potvrdzuje to, že sa berú nenávratné finančné príspevky, 

ale spoluúčasť nikdy nie je len 5 %, pretože sa k tomu nabalia neoprávnené výdavky, 
ktoré sú už zahrnuté v projektovej dokumentácii,  

- uviedla, že je povinnosťou mesta starať sa o starých ľudí, ale nemôže súhlasiť s tým, že 
v situácii, v akej sa mesto nachádza, sa objednávajú špeciálne prístroje,  

- ďalej uviedla, že čo sa týka malej novely zákona, tento zákon je v legislatívnom 
pripomienkovom konaní, a keby aj bol prijatý, čo pravdepodobne nebude, rieši len rok 
2012; ďalej uviedla, že sa pripravuje veľká novela, ktorá bude riešiť finančné otázky,  

- podala poslanecký návrh, aby do návrhu uznesenia bol doplnený bod v znení: 
do rozpočtu pre rok 2012 zahrnúť na Domov dôchodcov do výdavkovej časti 
kapitálového rozpočtu 1 226 847,15 EUR a do príjmovej časti 1 025 669,88 EUR,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že sa v médiách objavila informácia, že zdravotné sestry v zariadeniach tohto 

typu majú mať zvýšené platy; požiadal Ľubora Gálla (riaditeľa OSS) o informáciu, čo to 
bude znamenať pre nás, 

 
Ľubor Gáll 
- uviedol, že v súčasnosti sa v domove dôchodcov neposkytuje zdravotná starostlivosť, je 

tam jedna hlavná sestra a zdravotnícki asistenti, preto nevie odpovedať na otázku týkajúcu 
sa príjmu zdravotných sestier, ale mesačný nárast môže byť rádovo 100 EUR; myslí si, že 
mestu nič vážne nehrozí,  

 
Ing. Tibor Baran 
- opýtal sa, či aj v budúcom zariadení bude taká istá štruktúra zamestnancov,  
 
Ľubor Gáll 
- uviedol, že pri vypracovávaní tohto materiálu sa o tom ešte vôbec neuvažovalo, ale toho 

nového zariadenia sa to dotkne určite,  
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že financovanie určite nebude prechodom cez ružovú záhradu; ďalej uviedol, že 

by bolo jednoduché umiestniť našich občanov do zariadení v okolitých obciach, ale myslí 
si, že rovnako silný ako ekonomický argument je aj fakt, že pre občanov mesta, ktorí budú 
v budúcnosti túto službu potrebovať, je lepšie, ak sa takéto zariadenie nachádza v meste, 
v ktorom žijú,  

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že pokiaľ by sa tento projekt realizoval tak, ako je v návrhu, tak predpokladá, že 

počet zdravotných pracovníkov by musel byť 10 – 12, čo pre mesto znamená naviac 
výdavok vo výške cca 45 000 EUR mesačne; na druhej strane si tiež myslí, že ak má toto 
zariadenie slúžiť na nejakej úrovni, tak tam treba mať aj tieto činnosti, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že skutočnosti, ktoré uviedol MUDr. Grell, sú veci, ktoré sa majú realizovať 

v roku 2013, to znamená, že je celý rok 2012 na to, aby sa to prepočítalo a aby bolo 
mestské zastupiteľstvo informované, 
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Ľubor Gáll 
- uviedol, že v prípade, ak bude zariadenie poskytovať zdravotnícku starostlivosť, tak bude 

túto zdravotnícku starostlivosť účtovať príslušným poisťovniam, teda bude mať na to aj 
príjem. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- bod č. 5 doplniť o text „s výhľadom na roky 2013 – 2014“ a presunúť ho z písmena D. 

predloženého návrhu uznesenia do doplneného písmena E. žiada ako bod č. 1 a doplniť aj 
bod   č. 2:  
E. žiada  
primátora mesta:  
1. pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov s prebytkom v bežnej časti rozpočtu na krytie dlhovej 
služby, 

2. o striktné dodržanie nákladov na realizáciu predmetných zmlúv. 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
  
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do písmena E. bod č. 3 v znení: 

do rozpočtu pre rok 2012 zahrnúť na Domov dôchodcov do výdavkovej časti kapitálového 
rozpočtu 1 226 847,15 EUR a do príjmovej časti 1 025 669,88 EUR.  

Prezentácia: 17 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

- návrh Zmluvy o dielo „Domov dôchodcov Šaľa“, 
- návrh Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“, 
- návrh Kúpnej zmluvy číslo 1909/500/2011 „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne 

prístroje“, 
B. berie na vedomie 

výsledok verejného obstarávania:  
- podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác „Domov dôchodcov Šaľa“, 
- podlimitná zákazka na dodanie tovarov „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové 

vybavenie“, 
- podprahová zákazka na dodanie tovaru pre projekt „Domov dôchodcov Šaľa – 

špeciálne prístroje“, 
C. schvaľuje 

návrhy zmlúv k projektu „Domov dôchodcov Šaľa“: 
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- Zmluvy o dielo „Domov dôchodcov Šaľa“, 
- Kúpnej zmluvy „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“, 
- Kúpnej zmluvy číslo 1909/500/2011 „Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne prístroje“, 

D. odporúča  
primátorovi mesta: 
1. podpísať Zmluvu o dielo „Domov dôchodcov Šaľa“ so zhotoviteľom EURO-

BUILDING a. s., Družstevná 2, 831 04  Bratislava, IČO: 35 683 066 po predložení 
podpísaného návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo strany zhotoviteľa upravujúceho 
zmeny v názvoch položiek v ocenenom výkaze výmer vyvolané zosúladením 
projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 

2. podpísať dodatok č. 1 k Zmluve o dielo upravujúci zmeny v názvoch položiek  
v ocenenom výkaze výmer vyvolané zosúladením projektovej dokumentácie a výkazu 
výmer po jeho schválení na riadiacom orgáne, 

3. podpísať Kúpnu zmluvu „Domov dôchodcov Šaľa – interiérové vybavenie“  
s predávajúcim Osmosa s.r.o., Hlavná 1, 925 81  Diakovce, IČO: 34 151 567, 

4. podpísať Kúpnu zmluvu číslo 1909/500/2011- Domov dôchodcov Šaľa – špeciálne 
prístroje s dodávateľom DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10  Bratislava, 
IČO: 45 895 856, 

E. žiada 
primátora mesta:  
1. pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy     
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov s prebytkom v bežnej časti rozpočtu na krytie dlhovej 
služby, 

2. o striktné dodržanie nákladov na realizáciu predmetných zmlúv, 
3. do rozpočtu pre rok 2012 zahrnúť na Domov dôchodcov do výdavkovej časti 

kapitálového rozpočtu 1 226 847,15 EUR a do príjmovej časti 1 025 669,88 EUR.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Nemocničný park - materiál číslo H 1/11/2011  
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že predložené uznesenie určite podporí; ďalej uviedol, že na minulom zasadnutí 

vyvolal rozruch článok v denníku Új Szó, kde Ing. Botka prezentoval názor, že snáď by 
mesto ponúklo nejaký pozemok na zámenu; uviedol, že p. primátor sa od tohto vyjadrenia 
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dištancoval a povedal, že on by si v mene mesta nedovolil takúto zámenu ponúknuť,  
- uviedol, že podľa osobného vyjadrenia Ing. Botku, on len interpretoval vyjadrenie  

Ing. Ščurku, ktorý je predsedom jedného z poslaneckých klubov na VÚC a ktorý sa 
vyjadril, že na poslaneckom klube prišlo k nejakému úzusu na základe stanoviska 
primátora mesta; uviedol, že teraz nevie, kto hovorí pravdu, ale rád by ju vedel, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na poslaneckom klube toto nebolo riešené, on na poslaneckom klube 

predniesol to stanovisko, na ktoré má uznesenie a nerozoberali sa tam žiadne iné 
možnosti,  

- ďalej uviedol, že na základe výzvy petičného výboru, kde bol vyzvaný na predloženie 
návrhu na stiahnutie tohto materiálu z rokovania, tento návrh predložil, 

- uviedol, že bez toho, aby bol informovaný, kolega poslanec predložil návrh na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže, na to bola vyhlásená prestávka na poradu klubov; klub 
SDKÚ–DS zastupuje Ing. Ščurka, nevie, či bol prítomný aj Ing. Botka a tiež nevie, aký 
bol výsledok porady klubu, ale bolo povedané, že dohoda klubov je taká, že materiál, 
ktorý navrhol stiahnuť z rokovania, sa nestiahne a materiál, ktorý navrhol zaradiť do 
programu Ing. Marinčák - podpredseda NSK, sa nezaradí,  

- ďalej uviedol, že to, že máme ponúknuť nejaký majetok na výmenu, sa dozvedel od 
novinárov, ktorí sa ho opýtali, čo hovorí on ako primátor mesta na vyjadrenie Ing. Belicu, 
predsedu NSK, že s tým nemá problém, ak mesto ponúkne relevantný pozemok na 
zámenu,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že má informáciu, že v pondelok alebo v utorok bolo stretnutie predsedov 

poslaneckých klubov, kde sa o tejto situácii diskutovalo a myslí si, že by to bolo vhodné 
uviesť na správnu mieru,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že je za zachovanie parku a bude za to hlasovať, ale myslí si, že ponúknuť NSK 

cesty je humorné, pretože si myslí, že NSK bude chcieť atraktívny pozemok,  
- opýtal sa, kto zabezpečí 12 000 EUR na údržbu predmetného parku, keď bude tento park 

mestský,  
 
Ing. Gabriela Lacková, OZ Petra Bošňáka  
- uviedla, že teraz je situácia taká, že sa mestské zastupiteľstvo má vyjadriť, či to chce, 

pretože ak áno, tak cesty sa vždy nájdu,  
- ďalej uviedla, že v tejto záležitosti sa angažuje verejnosť, je ponúkaná veľká vec a každý 

piaty občan mesta je za zachovanie tohto parku, 
- znova požiadala poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa vyjadrili, či vlastne chcú 

zachovanie tohto parku; poukázala na to, koľko finančných prostriedkov mesto 
investovalo napríklad do kruhových objazdov a darovalo sa to Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju za symbolické 1 Euro; teraz je tu príležitosť, aby nám to 
vrátili; myslí si, že keď sa bude správne argumentovať, môžeme zvíťaziť, ale teraz 
iniciatíva musí vyjsť zo strany mestského zastupiteľstva, 

- ďalej uviedla, že v denníku PRAVDA vyšiel článok ohľadom nemocničného parku, kde 
Ing. Mečiar uviedol, že existujú aj nejaké iné možnosti; opýtala sa, aké sú to,  
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Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že asi sú aj nejaké iné alternatívy, ale on by počkal, ako to dopadne teraz a potom 

sa uvidí, čo ďalej, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že každý chce mestský park v Šali, ale druhá vec je, že tento park treba potom 

udržiavať,  
 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka  
- uviedol, že v tomto prípade vôbec nejde o to, či poslanci tento park chcú alebo nie a ak ho 

chcú, tak ho majú podporiť; uviedol, že si vyprosí, aby na neho niekto takouto formou 
robil nátlak,  

- uviedol, že poslanci sú samozrejme za zachovanie tohto parku, ale aby to boli také kroky, 
ktoré zodpovedajú skutočnosti,  

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s tým, čo povedal RSDr. Gomboš a požiadal Ing. Lackovú, aby 

nepodsúvala poslancom také veci, že tento park nechcú,  
 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- myslí si, že je potrebné využiť každú možnosť a spôsob, ako dostať nemocničný park do 

majetku mesta, pretože zelene v centre mesta je veľmi málo, 
- uviedol, že sledoval v televízii vystúpenie Ing. Belicu, v ktorom sa vyjadril, že nesúhlasí 

s odkúpením parku za 1 Euro, pretože to by vlastne VÚC rozdával svoj majetok, 
- poukázal na to, že aj mesto Šaľa prispelo k tomuto majetku VÚC objemom finančných 

prostriedkov, ktoré boli v materiáli vyčíslené, 
- myslí si, že by VÚC mal zohľadniť, že ak mesto dalo VÚC určitú hodnotu, takúto 

hodnotu môžu vrátiť mestu Šaľa,  
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- myslí si, že ak by sa podarilo získať tento park takýmto spôsobom, čo on síce považuje za 

zázrak, tak spomínaná suma 12 000 EUR pre všetkých občanov mesta nie je až taká 
položka a treba zvážiť, kde by sa tento poplatok začlenil, napríklad do poplatku za smeti, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že 25. 10. 2011 v televízii Markíza odznelo vyjadrenie hovorcu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, p. Katrinca, že samosprávny kraj odviedol mestu na daniach za     
10 rokov cca 10 mil. EUR, čo nie je pravda a zrejme podnikneme aj kroky, aby hovorca 
NSK uviedol túto informáciu na správnu mieru,  

- uviedol, že za nemocnice sa platí od roku 2005 a mesto Šaľa vyrúbilo daň z nehnuteľností 
za nemocnicu za rok 2005, za roky 2006 až 2008 mal Nitriansky samosprávny kraj daň  
z nehnuteľnosti za nemocnicu odpustenú a platil za roky 2009 až 2011 a dovolí si tvrdiť, 
že to nie je ani zlomok z tej sumy, ktorú uviedol p. Katrinec, 

- myslí si, že Šaľa je jedno z mála precedentných miest na Slovensku pri spolupráci  
so samosprávnym krajom, kde v rámci toho, aby mesto zlepšilo život svojich občanov, 
pristupuje aj na také alternatívy, že keď chceme od VÚC, aby nám spravil kruhový objazd 
na Dolnej, tak sa musíme zaviazať, aby sme do ich majetku niečo investovali,  

- uviedol, že všetky tieto investície do majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja boli 
schválené mestským zastupiteľstvom,  



 11

- reagoval na vyjadrenie Mgr. Varsányiho, ktorý uviedol, že ponúknuté pozemky pod 
cestami sú nič, ale on si naopak myslí, že je to majetok,  

- ďalej uviedol, že Ing. Belica ho ako primátora mesta prostredníctvom médií vyzval 
k tomu, aby mesto Šaľa ponúklo alternatívny majetok v približne rovnakej hodnote na 
zamenenie, podľa jeho názoru Ing. Tóthová našla taký model, kde jednak zameníme 
takmer rovnaký majetok, s tým, že mesto Šaľa od roku 2003 dodnes investovalo do 
majetku NSK priamo či nepriamo takmer 1 500 000 EUR a myslí si, že to je pádny 
argument,  

- znova uistil, že do poslednej chvíle bude mesto bojovať o záchranu tohto parku.      
     
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

predložený materiál ohľadom nemocničného parku v Šali, 
B. odporúča  

opätovne požiadať Zastupiteľstvo NSK o zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti v k. ú. 
Šaľa vedenej na LV č. 6139, pozemku parc. č. 2091/1, zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 26 153 m2 (čo predstavuje vlastný park, bez átria na parc. č. 2090),  
do vlastníctva mesta Šaľa, formou: 
1. kúpnej zmluvy za symbolickú cenu 1 EUR, resp. 
2. zámennej zmluvy za pozemky pod štátnymi cestami II/573 a III/5085 v zastavanom 

území k. ú. Šaľa, ktorých vlastníkom je mesto Šaľa, s poukázaním na 
spolufinancovanie investičných akcií NSK z prostriedkov rozpočtu mesta Šaľa, 

C. ukladá  
pripraviť a zaslať žiadosť Zastupiteľstvu NSK v zmysle bodu B. 
T: do 18. novembra 2011                 Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
 

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

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali k návrhu spoplatnenia ciest - 

materiál číslo H 2/11/2011 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- odporučil toto vyhlásenie ešte tak trochu pritvrdiť s tým, že mestské zastupiteľstvo trvá na 

spoplatnení cesty I/75, dôrazne žiada a vyhradzuje si právo protestných akcií pri 
neakceptovaní tohto stanoviska,  

   
Martin Alföldi 
- uviedol, že doteraz sme vlastne bránili občianskym aktivistom v týchto občianskych 

protestoch, ale teraz on osobne pôjde na čelo takéhoto protestného zhromaždenia, pretože 
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znova bolo len povedané, že do roku 2012 sa s tým nič robiť nebude a od 01. 01. 2012 je 
plán spoplatniť všetky cesty I. triedy; ďalej uviedol, že túto informáciu, že sa neuvažuje so 
spoplatnením tejto cesty, sa dozvedel náhodou a myslí si, že je to absolútne neseriózne 
voči občanom nášho mesta, ktorí už niekoľko rokov hovoria o tomto probléme,  

 
Ing. Peter Andráši 
- myslí si, že treba chvíľu počkať, ako zareagujú na predloženú výzvu a tiež si myslí, že 

keď sa párkrát uskutoční pochod aktivistov cez prechody pre chodcov v piatok v čase od 
14.00 h do 17.00 h, s víziou zápchy od Senca až po Zlaté Moravce, tak sa zobudia úplne 
všetci,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, ako sa toto odôvodňovalo alebo či máme informácie len z médií; myslí si, že by 

malo nastať zjednotenie primátorov všetkých dotknutých miest a spoločne túto 
problematiku riešiť, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sme sa to nedozvedeli z médií, ale z oficiálnych dokumentov vlády, teda 

Ministerstva dopravy SR, ktoré v rámci legislatívneho poriadku má zriadenú webovú 
stránku, kde sú oficiálne pripomienkovacie konania; 

- ďalej uviedol, že toto konzultoval s p. Minarovičom, ktorý je generálny sekretár Únie 
miest Slovenska, ktorá je rovnocenným pripomienkovacím orgánom, ako sú ostatné 
ministerstvá; uviedol, že toto pripomienkovacie konanie začalo 08. 11. 2011 a končí 
v skrátenom konaní 7 dní, 

- uviedol, že dnes okolo obeda sme zaslali našu pripomienku, ktorú Únia miest Slovenska 
v rámci pravidiel môže podať, nakoľko my sa vieme relevantne vyjadriť len k úseku, 
ktorý nás zaťažuje, a to od prvej galantskej kruhovej križovatky po križovanie cesty 
smerom na Nitru, taktiež požiadal p. Minaroviča, aby on ako zástupca Únie miest 
Slovenska oslovil Ministerstvo dopravy SR,  

- ďalej uviedol, že ak sa nám nepodarí prelomiť tento návrh Ministerstva dopravy SR, tak 
v rámci tých protestných akcií vieme zorganizovať aj mestá a obce, ktoré sú týmto 
problémom dotknuté, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že pred voľbami všetci sľubovali, že sa táto situácia bude riešiť, ale svoje sľuby 

nedodržali, myslí si, že treba konať urýchlene, ihneď a osloviť čo najviac dotknutých 
subjektov na celej trase až po Lučenec,    

- ďalej uviedol, že ak sa z cesty I/75 stane obchádzková nespoplatnená trasa, tak to zničí 
dotknuté mestá a obce, pretože to bude prechod tisícok kamiónov,  

- požiadal prítomné médiá o okamžité zmedializovanie tejto skutočnosti,  
 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že tiež sa chce pripojiť k predloženým výzvam, pretože na internete je daná 

hromadná pripomienka na stránke www.changenet.sk a ešte stále je tam len 110 podpisov, 
čo je veľmi málo na to, aby sa občania mohli zapojiť do pripomienkovania návrhov, 
pretože na to je potrebných minimálne 500 ľudí,     

   
Ing. Jozef Mečiar 
- spresnil, že hromadnou pripomienkou sa musia zaoberať, nech je tam akýkoľvek počet 

podpisov a hranica 500 podpisov je o tom, že ak to zamietnu, tak sú povinní so 
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zástupcami tejto skupiny ľudí rokovať,   
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že uznesenie mestského zastupiteľstva má väčšiu váhu ako podpisy, 
 
Martin Alföldi 
- doplnil, že poradie dôležitosti je Únia miest Slovenska, mesto, verejnosť,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že bol daný písomný prísľub, že aj táto cesta bude spoplatnená, postupne 

dochádzame k tomu, že budú podporení aktivisti; navrhol, aby sa ale počkalo najprv na 
výsledok a až v prípade nepriaznivého výsledku by sa pristúpilo k týmto protestom,  

- vyzval všetkých, aby sa zjednotili, aby sa dosiahol ten efekt, ktorý dosiahnuť chceme, 
 
Martin Alföldi   
- spresnil, že sme nedostali písomné stanovisko, že cesta I/75 bude od roku 2012 

spoplatnená, ale máme stanovisko, že sa to od 01. 01. 2012 bude riešiť,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- zopakoval, že výzva bude doplnená o text, že „poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali 

dôrazne trvajú na spoplatnení cesty I/75 a vyhradzujú si právo spolupodieľať sa na 
protestných aktivitách občanov mesta“ a tiež uviedol, že predkladateľ sa s týmto návrhom 
stotožnil.   

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

návrh vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Šali,  
B. schvaľuje 

vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 
 
Príloha k Uzneseniu č. 11/2011 – III. z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
10. novembra 2011  

 
Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Šali 

 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Šali s veľkým znepokojením prijali informáciu o návrhu 
zmeny vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy 
s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov. 
Návrh zmeny vyhlášky naďalej nepočíta so spoplatnením cesty I. triedy I/75 prechádzajúcej 
priamo cez mesto Šaľa a vedúcej po jedinom moste spájajúcom mestské časti. 
Občania mesta čakali na zmenu vyhlášky v nádeji, že kompetentné orgány chápu závažnosť 
situácie, ktorá vznikla po zavedení mýtneho systému. Len vďaka veľkej trpezlivosti občanov 
mesta Šaľa zatiaľ nedošlo k hromadným protestom proti dopravnej situácii. 
Doprava v meste bola aj pred zavedením mýtneho systému neúnosná, keď cez mesto 
prechádzalo denne 24 108 automobilov. Po zavedení mýtneho systému sa záťaž výrazne 
zvýšila a to najmä prudkým nárastom počtu nákladných automobilov, ktoré v snahe vyhnúť sa 
mýtnemu systému, prechádzajú po ceste I. triedy priamo cez mesto Šaľa.  
Veríme, že kompetentné orgány návrh vyhlášky prehodnotia a až do vybudovania obchvatu 
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mesta Šaľa, na ktorý občania mesta dlhé roky čakajú, bude cesta I/75 spoplatnená, čím by sa 
aspoň mierne zvýšila kvalita života v meste. 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali dôrazne trvajú na spoplatnení cesty I/75 
a vyhradzujú si právo spolupodieľať sa na protestných aktivitách občanov mesta.   
 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 11. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Jozef Mečiar 
 
Milena Veresová 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: MUDr. Igor Bečár 
 
členovia: Ing. Erika Velázquezová 
 
                Ladislav Košičár  
 

 
 
 
 

           Mgr. Ing. Daniela Vargová                                         Martin Alföldi 
     prednostka Mestského úradu Šaľa                                  primátor mesta                           

 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 22. novembra 2011   


