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

19. apríla 2012 
  
 
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, zmeny rokovacieho poriadku boli 
schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 12/2011 – VII. dňa  
8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
13 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnenie neohlásil žiadny z poslancov. 
 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,  
Ing. Marek Vrbovský 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Martin Alföldi 
stiahol z rokovania z písmena D. Majetkové záležitosti:  
- materiál číslo D 3/2/2012 - František Horváth a manželka Margita, Šaľa, Dózsova 

1618/57 – priamy prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta – úprava doby nájmu 
zmluvného vzťahu na dobu neurčitú  

 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
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Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
 
Časť III. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 

1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/2/2012 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Správa z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy 
z odvodov z hazardných hier v roku 2011 - materiál číslo A 2/2/2012    
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012 - materiál 
číslo A 3/2/2012  
predkladá Margita Simighová, SOR referátu právneho a VO 

4. Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia - materiál číslo A 4/2/2012   
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

5. Zámer digitalizácie kina - materiál číslo A 5/2/2012 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o cenách za sociálne 
služby na území mesta - materiál číslo B 1/2/2012 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS          

2. Návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa - 
materiál číslo B 2/2/2012 
predkladá PaeDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

3. Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 10/2011 – XI.  
zo dňa 03. 11. 2011 (ZSE Distribúcia, a. s.) - materiál číslo B 3/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ                                                                         
  

C. Hospodárenie mesta 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2011 - materiál 
číslo C 1/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ; RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ 
OSS; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie 
(2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011 - materiál číslo C 2/2/2012 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca RRSaŠF 

3. Informácia o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta šaľa na rok 2012 
v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII. - materiál číslo C 3/2/2012 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OHaS 
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4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 - materiál číslo  
C 4/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa - materiál číslo C 5/2/2012 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS          

6. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2012 - materiál číslo C 6/2/2012 
predkladá Margita Simighová, SOR referátu právneho a VO 

7. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora - materiál číslo C 7/2/2012 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

8. Návrh platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 8/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

9. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke - materiál číslo C 9/2/2012      
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

10. Úprava cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (DK, SD, MsÚ, ŠH) 
a poplatku za verejné WC - materiál číslo C 10/2/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    

 
D. Majetkové záležitosti 

1. Iveta Lakatošová, Narcisová 1948/17, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatkov 
z omeškania na nedoplatku za nájom bytu na ul. Narcisovej 1948/17 v Šali - materiál 
číslo D 1/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

2. Fotoklub Šaľa, o. z. – opakovaná žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové 
priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šali-Veči - materiál číslo  
D 2/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

3. Ing. Emese Kilácsková, Šaľa, Dolná č. 524/1 – prenájom pozemkov vo vlastníctve 
mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

4. Vladimír Rácz a manž. Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa – spôsob určenia 
nakladania s majetkom mesta - materiál číslo D 5/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                         

5. Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami - materiál číslo D 6/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

6. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku 
na kúpu garáže a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali - materiál číslo D 7/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

7. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku 
na kúpu prebytočného majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda 
Felícia combi a Škoda Felícia - materiál číslo D 8/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ   

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parc.  
č. 2051/12 a časť parc. č. 1029, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha 
Bórika – II. etapa - materiál číslo D 9/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
     



 4

9. Vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj bytu č. 30 v bytovom dome súp.  
č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali - materiál číslo D 10/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

10. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
časti areálu na Dolnej ulici v Šali - IV.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 11/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

11. DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku - materiál číslo     
D 12/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ                                                                         

12. Peter Ondriáš a manželka Stanislava, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 
pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali - materiál číslo D 13/2/2012 
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 
s následnou rekonštrukciou - V.“ - materiál číslo D 14/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici 
v Šali - VII.“ - materiál číslo D 15/2/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

15. Informácia o prebytočnom majetku mesta – areál kotolne CK 32 - materiál číslo 
D 16/2/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva o dielo „Údržba futbalového štadióna“ - materiál číslo F 1/2/2012  
predkladá Mária Szabová, referent RSMM    

2. Zmluva o dielo „Oprava a údržba verejného osvetlenia“ - materiál číslo F 2/2/2012  
predkladá Mária Szabová, referent RSMM                                                                            

3. SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – žiadosť o uzavretie zmluvy 
o zriadení vecného bremena - materiál číslo F 3/2/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ                                                                          

4. Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dod. č. 1 a 2 
medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa - materiál číslo F 4/2/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      

5. Zmluva o dielo „Údržba verejnej zelene“ - materiál číslo F 5/2/2012  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, poverená riadením OTČ  

6. Kúpna zmluva č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie k projektu „Domov 
dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 6/2/2012  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca RRSaŠF   

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov - materiál číslo H 1/2/2012 
predkladá PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK  
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2. Rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali - materiál číslo H 2/2/2012 
predkladá PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK                

3. Koncepcia rozvoja kultúry na území mesta Šaľa (základný sylabus) - materiál číslo  
H 3/2/2012  
predkladá PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK     

 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
predseda: Mgr. Alena Demková 
členovia: Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednostka Mestského úradu Šaľa 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Milena Veresová a Gabriela Talajková  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, skonštatoval, že Ing. Marián Antal a Ing. Peter Andráši 
overili správnosť a úplnosť zápisnice z 1. zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo  
26. januára 2012. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
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ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- predniesol interpelácie, ktoré doplnil fotodokumentáciou,  
- uviedol, že na zasadnutí Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 

sa hovorilo o predajni EUROSHOP, ktorá sa nachádza pri kruhovej križovatke v Šali – 
Veči, upozornil na to, že ide o predajňu, kde sa predávajú alebo sa môžu objednať ľahké 
drogy, 

- uviedol, že ide o predajne, ktoré boli zakázané napr. v Poľsku a Maďarsku a opýtal sa, 
ako sa k tejto problematike stavia mesto, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že táto záležitosť bola riešená na úrovni mestského úradu, spolu s mestskou 

políciou a štátnou políciou; ďalej uviedol, že cca pred tromi týždňami mesto dostalo 
pokyn, aby sa prestalo zaoberať touto záležitosťou, nakoľko tento prípad vyšetruje 
Kriminálna polícia v Nitre,  

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že okamžite, ako prišla informácia o tom, že sa v meste takáto predajňa nachádza, 

oslovili sme Živnostenský úrad v Žiline, nakoľko táto firma je registrovaná v Žiline; ďalej 
sme oslovili daňový úrad, štátnu políciu, colnú správu, každá z týchto inštitúcií vykonala 
šetrenia k tejto prevádzke; takisto prebehli stretnutia za prítomnosti mestskej polície 
v tejto predajni; uviedla, že išlo o veľmi ťažké rokovania, nakoľko ide o veľmi 
nepríjemných ľudí, s ktorými sa nedá hovoriť a tiež uviedla, že konateľom tejto 
spoločnosti je bezdomovec,  

- ďalej uviedla, že táto predajňa je v meste načierno, pretože mestom nemá vydané žiadne 
povolenie na prevádzku; takisto nemajú povolenie od Úradu regionálneho zdravotníctva; 
tiež uviedla, že colná správa pri šetrení nenašla nič, čo by bolo mimo zákon, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa prednostky MsÚ na parkovacie miesto, ktoré sa vybudovalo v priebehu víkendu 

a myslí si, že načierno, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ide o čiernu stavbu a je tam vykonávaný štátny stavebný dohľad, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- požiadal, aby sa na ulicu Družstevná pri materskej škole umiestnila značka obmedzujúca 

rýchlosť na 30 km/h, 
- ďalej upozornil na spadnuté dopravné značky v meste, ktoré tým, že ležia na zemi alebo 

sú zakryté stromami, neplnia účel, na ktorý boli osadené. 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- upozornil na to, že napriek tomu, že medzi ulicami Kukučínova a Dolná (za obvodným 

úradom smerom k fare) je zákaz prechodu motorových vozidiel, motorové vozidlá tadiaľ 
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prechádzajú a ohrozujú deti, ktoré tam prechádzajú, myslí si, že by bolo vhodné umiestniť 
na toto miesto dopravnú značku, ktorá zakazuje úplný vjazd motorovým vozidlám, 

- ďalej uviedol, že parkoviská v okolí mestského úradu a obvodného úradu stále nie sú 
platené a stáva sa, že návštevníci, ktorí prichádzajú na spomínané inštitúcie, napríklad  
na rokovania, nemajú kde zaparkovať, pretože tu parkujú stále tie isté autá počas celej 
pracovnej doby,  

- myslí si, že by bolo vhodné vyčleniť niekoľko parkovacích miest, na ktoré by sa (napr. 
formou informátora mestského úradu) dávalo povolenie, na základe ktorého by auto 
parkovalo a pri odchode by vlastník auta toto povolenie vrátil a tým by to bolo aj 
kontrolované, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že k riešeniu spoplatnenia parkovacích miest sa pristúpi vtedy, keď bude 

stavebne povolená a skolaudovaná pešia zóna, na čom sa teraz pracuje.  
 
Ing. Peter Andráši 
- požiadal, aby tí poslanci, ktorí ešte neodovzdali majetkové priznanie, toto priznanie v čo 

najkratšom čase odovzdali Ing. Mečiarovi alebo jemu osobne, 
- opýtal sa, koľko má v súčasnosti mesto ľudí na aktivačných prácach, čo robia, kedy robia, 

a kto je za nich zodpovedný, požiadal o písomnú odpoveď, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že presný počet nevie, ale je cca 10 aktivačných pracovníkov, koordinátorom je  

p. Šantúr, ktorý je zamestnaný v rámci projektu a p. Kysučanová, zamestnanec MsÚ,   
 
Ing. Peter Andráši 
- požiadal o oficiálnu dokumentáciu z územného plánu o tom, aké je využitie ulice 

Komenského, či je to priemyselná zóna, obytná zóna alebo nejaká zmiešaná zóna, 
požiadal o písomnú odpoveď, 

- opýtal sa, do akých priestorov sa sťahuje mestská polícia a či sú tieto priestory 
(v porovnaní s tými, v ktorých sídlila doteraz) lepšie a ako sú vybavené, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zatiaľ nie je rozhodnuté o sťahovaní mestskej polície a hľadajú sa alternatívy 

možného presťahovania mestskej polície, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, dokedy sa budú hľadať tieto priestory, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že hľadať sa budú dovtedy, kým sa nenájdu priestory vyhovujúce potrebám 

mestskej polície, 
- opýtal sa Mgr. Varsányiho, či požaduje písomnú odpoveď na jeho prvú prednesenú 

interpeláciu, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že mu stačila ústna odpoveď. 
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/2/2012 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že v uznesení č. 2/2008 –  IV.  v časti C2 sa hovorí o tom, že mestskému 

zastupiteľstvu sa má každoročne predkladať správa o stave mestskej knižnice (Stav 
knižničného fondu, stav výpožičiek a materiálno-technické zabezpečenie MsKJJ v Šali), 
ale v príslušnom programe rozpočtu, v rámci ktorého je knižnica hodnotená, sú len 
ekonomické ukazovatele, 

- podal poslanecký návrh, aby bola na zasadnutie mestského zastupiteľstva každoročne 
predkladaná správa o činnosti Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali, ako aj správa  
o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali, a to formou samostatnej informačnej 
správy,  

 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že z predložených materiálov sa dozvedela, že sa tento rok nebudú konať 

Večianske slávnosti a budú sa striedať s konaním Jarmoku tradičných remesiel v Šali, 
- ďalej uviedla, že v materiáli je uvedené, že sa budú konať Folkové dni 2012, na ktoré sa 

žiadala dotácia z odboru kultúry a opýtala sa, či nebolo možné usporiadať aj Večianske 
slávnosti takouto formou,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa žiadala dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale dotácia na Folkové 

dni 2012 nebola schválená, ale tá časť, ktorá bola požadovaná, bola presunutá na akciu 
Kultúrne leto, 

- ďalej uviedol, že z dôvodu, že Šaľa má tento rok 1010. výročie vzniku, usporiadajú sa 
Šalianske slávnosti a budúci rok bude mať Veča 900. výročie a slávnosti budú 
usporiadané vo Veči; tento rok sa usporiada v čase, kedy sa obvykle konajú Večianske 
slávnosti majáles,  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že úlohy boli vyhodnotené k termínu 03. 04. 2012, v tom čase sa vyslovene na 

knižnicu pýtala a dostala informáciu, že v rámci rozpočtu bude predložená správa o stave 
knižnice v zmysle predmetného uznesenia. 

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

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
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C. ukladá 
každoročne predkladať na zasadnutie mestského zastupiteľstva formou samostatnej 
informačnej správy: 
1. správu o činnosti Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali,  

T: každoročne            Z: riaditeľka MsKJJ  
2. správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v Šali.  

T: každoročne            Z: vedúca MsKS 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy 

z odvodov z hazardných hier v roku 2011 - materiál číslo A 2/2/2012    
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že v meste sa nachádza 200 hracích automatov, čo sa mu zdá veľa a opýtal sa, či 

mesto potrebuje toľko automatov. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy z odvodov 
z hazardných hier v roku 2011, 

B. berie na vedomie 
správu z následnej finančnej kontroly bežných príjmov – iné nedaňové príjmy z odvodov 
z hazardných hier v roku 2011. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012 - materiál 

číslo A 3/2/2012 
Predložila Margita Simighová, SOR referátu právneho a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Margita Simighová doplnila predložený materiál o informáciu, že vo verejnej súťaži  
„Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali - Výsadba izolačnej zelene“ sa konala dňa  
18. 04. 2012 aukcia za účasti šiestich účastníkov. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť green 
project s.r.o., Trenčín, so sumou 85 000 EUR vrátane DPH. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, prečo bola zrušená súťaž Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ v Šali, na 

ktorú mesto dostalo 1,5 mil. EUR (45 mil. Sk); uviedol, že je členom výberovej komisie, 
ktorá sa schádza už cca jeden a pol roka, súťaž bola už dvakrát zrušená, na budúci týždeň 
má byť posledná súťaž,  

- opýtal sa, či v prípade, ak sa prihlási niekto, že je tam nejaký problém, tak finančné 
prostriedky vo výške 1,5 mil. EUR stratíme, 

 
Margita Simighová 
- odpovedala, že je to pravda, ale už uplynula lehota na podanie žiadosti o vysvetlenie, teraz 

sa najprv musia otvoriť obálky,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že po otvorení obálok znova môžu byť v lehote 15 dní podané námietky a my 

potom máme dva dni na to, aby sme to odovzdali; znova sa opýtal, či hrozí, že keď to 
nestihneme, tak prídeme o spomínaných 1,5 mil. EUR, 

 
Margita Simighová 
- uviedla, že dopredu nebude nič hovoriť, ale hrozí, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, prečo bola posledná ponuka vrátená, 
 
Margita Simighová 
- uviedla, že v predloženej správe je všetko napísané a na vyzvanie Mgr. Varsányim 

zdôvodnenie prečítala: „dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na 
riadiaci orgán, ktorý neakceptoval verejné obstarávanie z dôvodu, že bola realizovaná 
elektronická aukcia bez úplného vyhodnotenia ponúk komisiou“,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- požiadal, aby to p. Simighová vysvetlila zrozumiteľnejšie,  
 
Margita Simighová 
- uviedla, že to znamená, že treba papierovo vyhodnotiť všetky ponuky uchádzačov, či 

splnili podmienky účasti, potom sú zaradené do vyhodnotenia ponúk, hodnotí sa ponuka 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, keď vyhodnotenie prebehne, tak následne tí, 
ktorí splnili všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, budú zaradení 
do elektronickej aukcie,  

  
Mgr. Jozef Varsányi 
- znova sa opýtal, prečo bola súťaž zrušená a následne vrátená, 
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Margita Simighová 
- uviedla, že komisia dostala informáciu od verejného obstarávateľa, že do konca februára 

musíme odovzdať dokumentáciu riadiacemu orgánu a ešte nebolo úplne dokončené 
vyhodnotenie, 

- ďalej uviedla, že podmienky boli dané do aukcie, aby každý uchádzač predložil ponuku 
tak, ako má, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- myslí si, že tá ponuka bola zle podaná, niekto na tomto meste to podal zle a v meste je 

niekto za verejné obstarávania zodpovedný, 
- opýtal sa, kto bude zodpovedný za to, keď mesto príde o 50 mil. Sk,   
 
Margita Simighová 
- uviedla, že zo zákona je zodpovedný verejný obstarávateľ, čo je mesto, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- požiadal o vyjadrenie primátora mesta, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že by sme sa mali vrátiť do roku 2010, keď sme sa snažili zaradiť verejné 

obstarávanie do plánu verejného obstarávania; ďalej uviedol, že za verejného 
obstarávateľa rozhodovala výberová komisia, ktorej členom bol aj Mgr. Varsányi, pretože 
zákon hovorí o tom, že verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriaďuje komisiu 
a komisia dáva odporúčanie verejnému obstarávateľovi,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, či primátor mesta tvrdí, že on a ostatní členovia komisie budú zodpovední za to, 

že mesto pokazilo túto súťaž a môže prísť o 50 mil. Sk, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je škoda, že ich to nezaujímalo v roku 2010, keď sme to hovorili; uviedol, že 

on nepovedal, že komisia bude na vine, ale uviedol, čo hovorí zákon, to že riadiaci orgán 
nám v poslednej chvíli neoveril verejné obstarávanie, toto bolo konzultované 
a vybavované cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale ani na 
ministerstve nemajú jednotliví referenti rovnaké názory na zákon o verejnom obstarávaní,  

- ďalej uviedol, že toto bolo na rozhodnutí SORO ROP, čo je riadiaci regionálny orgán 
v Nitre, ktorý je zodpovedný za implementáciu projektov v zmysle výzvy 4.1 a bolo to na 
rozhodnutí ich pracovníkov,  

- uviedol, že na konzultácii v Bratislave nám bolo povedané, že oni by to takto 
nevyhodnotili, ale pre krátkosť času sme sa museli rozhodnúť, keď riadiaci orgán súťaž 
neoveril, musela byť zrušená a vypísaná nová súťaž,  

- uviedol, že môžeme poskytnúť všetku komunikáciu referátu zodpovedného za 
implementáciu štrukturálnych fondov týkajúcu sa tejto akcie; znova uviedol, že sme 
konali len na základe riadiaceho orgánu a znova zopakoval, že on neobviňuje a ani nebude 
obviňovať komisiu, že to tak dopadlo, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že úlohou komisie bolo zistiť, či záujemcovia, ktorí sa prihlásili do súťaže, splnili 

všetky podmienky, čo komisia urobila a poslala tieto ponuky do aukcie, vyhodnotenie 
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bolo následne poslané do Nitry, odkiaľ ho vrátili, že je zle urobené,  
- znova uviedol, že to nestálo na ňom, na Ing. Husárikovi alebo p. Simighovej, ale na 

niekom, kto to tu pokazil, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to stálo na komisii, lebo komisia zle vyhodnotila podmienky účasti; uviedol, 

že si to treba naštudovať a znova zopakoval, že vyčítané bolo zlé vyhodnotenie komisiou,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že niekto pripraví mesto o 50 mil. SK a teraz sa vyhovára na komisiu,   
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak má niekto podozrenie zo spáchania nejakého trestného činu, sú tu orgány 

činné v trestnom konaní, môže sa pokračovať ďalej tak, ako to beží doteraz; zopakoval, že 
on komisiu neobvinil, ale len uviedol, že elektronická aukcia nebola uznaná z dôvodu, že 
neboli dôsledne vyhodnotené ponuky komisiou; tiež uviedol, že on ako štatutár 
postupoval v zmysle odporúčania komisie; zopakoval, že nechce hádzať vinu na komisiu, 
pretože by tým hádzal vinu na odborne spôsobilú osobu, bolo to len preto, že boli 
informácie a konzultácie cez riadiaci orgán,     

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že mestský úrad má zamestnancov, ktorí to riadia a ktorí to nedali poriadne  

do Nitry, preto to z Nitry vrátili naspäť, lebo to bolo zle urobené a uviedol, že on si to 
preveril v Nitre, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Mgr. Varsányi tomu žiaľ nerozumie; ďalej uviedol, že sme dali výsledky 

verejného obstarávania, ktoré vzišli z elektronickej aukcie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 03. 2012. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia - materiál číslo A 4/2/2012   
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že už niekoľkokrát sa hovorilo o tom, že mesto je v zlej finančnej situácii, vie, že 

každé peniaze z Európskej únie sú dobré, ale projekt, kde neoprávnené výdavky sú cca  
540 tis. EUR je suma, ktorú si mesto v súčasnej situácii nemôže dovoliť, 

- uviedla, že aj do budúcna chce požiadať, že ak je robený projekt a ak sa dáva na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva, nemôže byť predložená iba 5 %-ná spoluúčasť, ale 
projekt musí byť predložený aj s neoprávnenými výdavkami a so všetkým ostatným, aby 
malo mestské zastupiteľstvo prehľad o tom, čo vlastne schvaľuje, 

- ďalej uviedla, že ten kto robil projekt musel vedieť, že aj vtedy sme mali problém, tak nie 
je možné, že z toho vzniknú ďalšie náklady; uviedla, že sa treba opýtať, či je to v tejto 
situácii pre mesto najvýhodnejšie a ona rozhodne nebude za to, aby sa v tejto situácii robil 
tento projekt, 

- uviedla, že tento projekt sa dá presunúť do roku 2013, treba požiadať riadiaci orgán 
a urobiť všetko preto, aby sa oddialila jeho realizácia, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že čo sa týka neznámych vlastníkov, keď sa robil projekt, tak stačilo čestné 

vyhlásenie, pretože neboli známi vlastníci a ROEP sa zrealizoval až koncom roka 2011,  
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že ak sa niečo zapracuje do rozpočtu, to ešte neznamená, že tieto peniaze aj 

naozaj budú, myslí tým neoprávnené výdavky; ďalej uviedol, že sa stotožňuje s tým, čo 
uviedla Ing. Psotová, 

- požiadal, aby sa nepredkladalo uznesenie, v ktorom je uvedené, že mestské zastupiteľstvo 
odporúča a aby rozhodnutie o tom, či mestské zastupiteľstvo chce niečo odporučiť, bolo 
ponechané na mestskom zastupiteľstve, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nebýva zvykom pri informáciách formulovať podobné uznesenia veľmi 

ťažkého kalibru, aby sa vystavil nejaký bianko súhlas na to, že v apríli stávajúceho roku sa 
zaviažeme viazať prostriedky na takúto akciu, nehovoriac o tom, že je tam značný podiel 
neoprávnených nákladov v spomínanej výške 540 tis. EUR, plus potenciálnych 
neoprávnených nákladov potrebných na vysporiadanie pozemkov,  

- myslí si, že ak sa situácia v meste nejakým zázračným spôsobom nezmení, je jasné, že nie 
je v podmienkach mesta realizovateľná a je v kompetencii vedenia, aby takto konalo; ak 
by sa situácia zmenila, tak pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2013 je priestor na otvorenie 
tejto témy a takisto je v kompetencii vedenia mesta predložiť pri návrhu rozpočtu na rok 
2013 aj túto položku,  

- uviedol, že on osobne nepodporí v tomto štádiu uznesenie, ktoré by dávalo súhlas pre 
budúci rok na zapracovanie do rozpočtu, 

 
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh 
- uviedol, že to, že keby sme zrekonštruovali CMZ Šaľa – Veča za cca 20 tis. EUR by bolo 

dobré, ale nakoľko je k tomu priradená ulica Komenského, na ktorej zhodou okolností  
žije, a roky sa neúspešne starali získať buď možnosť do projektu, ktorý bol vytvorený za 
bývalého prednostu Ing. Gálla, ktorý je, ako mu bolo aj písomne z mesta potvrdené 
zbytočne predražený, proste by ju zrenovovali občania za ďaleko väčšie peniaze, ako sa to 
dá, 
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- ďalej uviedol, že rozhodne za 15 mil. Sk sa dá urobiť viac, ako je to teraz naprojektované, 

to sú tie neoprávnené náklady, ktoré mesto, keď bude chcieť Komenského opravovať,  
bude musieť zaplatiť tak či tak,  

- uviedol, že od minulého roku sa v tomto projekte nič nezmenilo, bola požiadavka, aby sa 
projekt nejako prepracoval, aby sa tam za ušetrené peniaze zmestila napríklad ulica 
Gorkého, ale nespravilo sa nič, len sa to o rok posunulo,  

- myslí si, že v situácii, v akej sa mesto nachádza, je samovraždou ísť do takéhoto projektu, 
a v každom prípade by tento projekt ako taký zrušil,      

- podal poslanecký návrh a odporučil zrušiť uvedenú akciu z dôvodu rizikového 
spolufinancovania z prostriedkov mesta, a tým to raz a navždy ukončiť, 

- ďalej uviedol, že existuje uznesenie, ktoré zaväzuje mesto (v prípade predaja budovy 
Komenského) viazať získané finančné prostriedky na rekonštrukciu uvedenej 
komunikácie a tiež odporučil, aby časť týchto prostriedkov bola venovaná jednak 
vysporiadaniu majetkov na tejto komunikácii, čo podal tiež ako poslanecký návrh; a po 
druhé si myslí, že by sa mal spraviť jeden poctivý projekt a nie projekt, ktorý by mal 
okradnúť iných občanov, ktorí by tiež potrebovali opraviť ulicu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že čo sa týka tohto projektu, čím by si dovolil oponovať Ing. Bartošovičovi, že to 

nie je na vedení mesta, pretože schválenie podania tohto projektu malo v rukách mestské 
zastupiteľstvo, ktoré ho aj schválilo a teda v ďalších ustanoveniach schválilo aj 
financovanie,  

- navrhol uznesenie, ktoré si myslí, že by malo byť v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o projekte „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“, 
B. schvaľuje 

odstúpenie od zmluvy o NFP z dôvodu rizikového financovania zo strany mesta, 
- opýtal sa Ing. Andrášiho, či s jeho návrhom súhlasí, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že pokiaľ to bude v poriadku, tak s tým nemá problém, 
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2011 bola na jeho návrh pozastavená 

realizácia týchto projektových akcií a takisto bolo zastavené verejné obstarávanie a dovolí 
si povedať, že on a niektorí jeho kolegovia schválili tento návrh len preto, lebo  
p. Simighová vtedy vysvetlila, že je ešte vždy čas odstúpiť; myslí si, že ten čas asi nastal,    
    

Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že odkedy sa tu tie „zázračné“ eurofondy objavili, odvtedy je mestské 

zastupiteľstvo atakované schvaľovaním žiadostí, potom sa k tomu vrátime a nakoniec  
p. primátor povie, že to nie je v rukách mesta, pretože poslanci schválili verejné 
obstarávanie,  

- ďalej uviedol, že mestské zastupiteľstvo schválilo aj štatút, v ktorom je ešte stále 
vymienené, že výsledok súťaže a konkrétna zmluva sa má predložiť mestskému 
zastupiteľstvu,  

- uviedol, že všetky kroky od vyhlásenia verejného obstarávania, okrem toho, že verejné 
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obstarávanie bolo schválené v máji 2011; v materiáli je konštatované, že sa neuskutočnilo, 
a preto sa žiadal súhlas orgánu s posunutím; toto všetko manažuje vedenie mesta 
a vedenie mesta predkladá návrhy rozpočtu a pokiaľ vie, mestské zastupiteľstvo na to 
neschválilo doteraz žiadne prostriedky. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra 
Andrášiho v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o projekte „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“, 
B. schvaľuje 

odstúpenie od zmluvy o NFP na akciu „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“ z dôvodu 
rizikového financovania zo strany mesta, 

C. odporúča 
viazať finančné prostriedky z prípadného predaja budovy Komenského, a to časť 
prostriedkov na majetkovo-právne vysporiadanie na ulici Komenského a časť 
prostriedkov na vypracovanie projektu na rekonštrukciu ulíc Komenského a Gorkého. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Zámer digitalizácie kina - materiál číslo A 5/2/2012 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že nie je proti digitalizácii kina, ale pri tvorbe rozpočtu bolo povedané, že mesto 

si musí určiť priority, mesto musí v prvom rade robiť to, čo mu vyplýva zo zákona,  
- uviedla, že nerozumie tomu, prečo, keď mestské zastupiteľstvo niečo schváli, na 

druhýkrát je predložené úplne iné riešenie; bolo dohodnuté, že mestské zastupiteľstvo 
súhlasí s digitalizáciou kina, ale budú sa hľadať mimorozpočtové prostriedky, to znamená, 
že bude predložený konkrétny návrh, odkiaľ sa tieto prostriedky získajú, 

- podala poslanecký návrh zrušiť pôvodne navrhnuté písmeno B. predloženého návrhu na 
uznesenie a navrhla nové znenie: 
B. súhlasí 

s jeho realizáciou z mimorozpočtových prostriedkov, 
- ďalej uviedla, že jej bolo smutno, keď si prečítala koncepciu kultúry v meste,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že predložený návrh o prenájme priestorov v kine a okolí a schválenie cenníka je 

práve o tom, že sa majú hľadať mimorozpočtové prostriedky a tieto priestory sa budú 
prenajímať,  
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Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že mal byť predložený konkrétny návrh, odkiaľ a v akej výške sa získajú potrebné 

finančné prostriedky, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že komisia kultúry prerokovala tento návrh, takisto súhlasí s digitalizáciou kina 

a s jej financovaním z mimorozpočtových prostriedkov, a to na tento rok je potrebných 
z mimorozpočtových zdrojov 15 000 EUR a v roku 2013 suma 45 000 EUR, ale nezaradiť 
ich ako súčasť rozpočtu,  

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že mu v predloženom materiáli chýba návštevnosť kina v roku 2011, takisto 

súhlasí s digitalizáciou kina, ale myslí si, že by mal byť predložený konkrétny návrh, 
 
Ing. Marián Antal 
- opýtal sa, či je v rámci projektu digitalizácie uvažované aj s úpravou prostredia kina, teda 

výmena sedačiek a pod., 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že projekt je len o digitalizácii; ako predkladateľ materiálu navrhol zmenu 

predloženého návrhu uznesenia s tým, že by bolo potrebné, aby boli schválené aspoň 
pravidlá prenájmu reklamných plôch, aby bolo s čím prísť za podnikateľmi, 

- ďalej uviedol, že nie je nutné, aby sa dnes schválila realizácia, to počká do júna, ale 
schváliť pravidlá prenájmu by bolo dobré, 

- predniesol zmenu navrhnutého uznesenia nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zámer digitalizácie kina, 
B. schvaľuje 

pravidlá prenájmu reklamných plôch v priestoroch MsKS v Šali. 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa Ing. Danadovej, či v prípade, ak mesto vynakladá nejaké prostriedky, musia byť 

v rozpočte,  
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že ak mesto dostane nejaké finančné prostriedky a potrebuje ich použiť na nejaký 

výdavok, tak výdavky sa nemôžu realizovať mimo rozpočtu mesta, napr. ak mesto dostane 
nejakú dotáciu, spraví sa povolenie prekročenia výdavkov, ak je to na konkrétny výdavok, 
je možné, aby primátor mesta povolil prekročenie výdavkov do výšky 16 600 EUR, 
správca položky musí podpísať, že je to v súlade s rozpočtom, v súlade s obstarávaním 
a v súlade so všetkými predpismi; tiež uviedla, že ak to nie je v súlade s rozpočtom, tak 
nemôže podpísať výdavok, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- myslí si, že v prvom rade je potrebné zrušiť už prijaté uznesenie, ak ho chceme meniť, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že keď prídu mimorozpočtové zdroje, až vtedy sa to dáva na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva, teda nedáva sa to dopredu do rozpočtu, 
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Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že ak by sa schválili pravidlá prenájmu reklamných plôch, tak sa to nijako 

nedotýka ani rozpočtu, ani to nijako nenabúra predchádzajúce uznesenie, ktoré stále platí, 
ide len o to, aby sa urobil priestor na vytváranie si vzťahov s podnikateľmi, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že na to, ako sa prenajíma reklamná plocha, má mesto schválené všeobecne 

záväzné nariadenie,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že predmetné všeobecne záväzné nariadenie sa týka prenájmu reklamných plôch 

v exteriéri, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že všeobecne záväzné nariadenia, ktoré mesto má, neriešia prenájom plochy vo 

vnútri objektov, ale len na fasáde budov,  
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že potom by sa malo upraviť predmetné všeobecne záväzné nariadenie,  
 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- opýtal sa, či by nebola možná formulácia uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zámer digitalizácie kina, 
B. schvaľuje 

realizáciu projektu digitalizácie kina a súhlasí s jeho financovaním z prenájmu 
reklamných plôch v priestoroch Domu kultúry v Šali. 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- navrhol zmeniť text „aj z prenájmu“, aby to nevyznelo, že to bude financované len 

z prenájmu.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckých návrhov Ing. Heleny 
Psotovej v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zámer digitalizácie kina, 
B. súhlasí 

s realizáciou projektu digitalizácie kina z mimorozpočtových prostriedkov, 
C. odporúča 

predložiť novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta. 
T: nasledujúce zasadnutie MsZ 

Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o cenách za sociálne 

služby na území mesta - materiál číslo B 1/2/2012 
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS          
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- podporil (ako predseda Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky) to, čo povedal  

p. Gáll, ale na druhej strane komisia navrhla, aby sa toto všeobecne záväzné nariadenie 
dnes prerokovalo s tým, že by bolo vhodné počkať na programové vyhlásenie vlády, 
pretože sa sociálne zákony zrejme budú meniť, 

 
Mgr. Július Morávek – procedurálny návrh 
- uviedol, že tejto problematike sa venuje už niekoľko rokov a na základe toho, čo uviedol 

MUDr. Grell, aj na základe vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa 
vyjadril, že prioritne budú tento problém v programovom vyhlásení riešiť, predložil 
procedurálny návrh stiahnuť tento návrh všeobecne záväzného nariadenia z rokovania 
mestského zastupiteľstva a jeho prerokovanie presunúť na 3. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 2012, kedy sa už bude vedieť, aký je postoj vlády a ministerstva na základe 
programového vyhlásenia vlády. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva. 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
 
 
2. Návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa - 

materiál číslo B 2/2/2012 
Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
PaedDr. Vrbovský sa ospravedlnil za chybu v predloženom materiáli, ktorá vznikla 
kopírovaním z predchádzajúceho materiálu, v ktorom bola uvedená aj možnosť presunu      
ZŠ s VJMM do priestorov ZŠ Bernolákova, čo v súčasnosti nie je aktuálne, preto požiadal 
prítomných, aby túto časť vyjadrenia nebrali do úvahy. 
  
Ing. Alžbeta Sedliačiková informovala o doručení petície za zachovanie ZŠ Bernolákova 1  
v Šali, v ktorej občania vyjadrujú nesúhlas so zrušením základnej školy a súčasne žiadajú 
primátora mesta a mestské zastupiteľstvo, aby vybrali takú alternatívu v optimalizácii 
školstva, ktorá prinesie mestu skutočné úspory. Táto petícia bola doručená dňa 18. 04. 2012 
a obsahuje 1 810 podpisov.  
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že touto otázkou sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo už v roku 2008, kedy na tlak 

rodičov a verejnosti sa od vyriešenia optimalizácie ustúpilo s tým, že sa počká, ako sa 
budú vyvíjať ďalšie roky a je na pedagógoch, riaditeľke a ostatných zamestnancoch, či 
dokážu stav, ktorý bol už vtedy alarmujúci, zmeniť,  

- uviedla, že je presvedčená, že urobili všetko preto, aby sa stav zmenil, ale nakoľko je 
demografická krivka taká, aká je a zázrak sa nedá urobiť, stojíme teraz pred rozhodnutím, 
ktoré má dve riešenia; prvé riešenie je totožné so záverom komisie školstva, na zasadnutia 
ktorej boli prizývaní všetci riaditelia škôl a mali možnosť oboznámiť sa s dôkladnou 
analýzou škôl, ktorá hovorí o tom, ako sú školy využívané; stav je taký, že napriek 
všetkým opatreniam, finančné prostriedky, ktoré dostávajú, nepostačujú,  

- uviedla, že normatív na jedného žiaka je rozdeľovaný tak, že z osobných nákladov  
sa dostáva 95 % a musí ich dostať škola, 80 % z prevádzkových, v ktorých sú aj energie 
tzn., že 20 % s ktorými je možné hýbať, a z toho sa solidárne pomáha tým, ktorí peniaze 
v tomto prípade potrebujú, 

- ďalej uviedla, že ZŠ Bernolákova dosahuje dobré výsledky, ale od začiatku roka sa tu 
dotujú osobné náklady aj prevádzka, takisto sa dotuje aj ZŠ Hollého; uviedla, že 
z dôvodu, že ZŠ Hollého má väčšie priestory, vyšiel návrh na presťahovanie ZŠ 
Bernolákova do týchto priestorov tak, že by prešli kompletne celé triedy spoločne 
s učiteľmi, aby nedošlo k narušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- uviedla, že nakoľko mesto ako zriaďovateľ má zabezpečiť kvalitné prostredie a kvalitné 
výchovno-vzdelávacie prostriedky, nemôže to ísť na úkor iných škôl; ďalej uviedla, že 
nastane jav, keď na ZŠ Bernolákova zostanú štyria učitelia prebytoční, ale je snaha tomuto 
zabrániť tým, že budú presunutí všetci učitelia, čo bolo povedané aj na pedagogickej rade, 
teda ani jeden učiteľ nepríde o svoje miesto, táto podmienka je aj súčasťou návrhu 
uznesenia; a tiež uviedla, že samozrejme ostatné sídla základných škôl ostávajú 
nezmenené, 

- ďalej uviedla, že chápe rodičov, ktorým sa nepáči, že ich deti majú zmeniť prostredie, ale 
je na zváženie, či to bude škola, kde sa doteraz dopláca na každého žiaka na ZŠ 
Bernolákova 36 EUR a na ZŠ Hollého 61 EUR, ale už v budúcom roku to bude na ZŠ 
Bernolákova 103 EUR a na ZŠ Hollého 58 EUR,   

- uviedla, že vie, že ZŠ Bernolákova je pekná škola a urobí sa všetko preto, aby táto škola 
bola zachovaná pre potreby školstva, v minulosti bolo investovaných do rekonštrukcie ZŠ 
Bernolákova 100 000 EUR a zrekonštruované boli aj ostatné školy v meste, okrem ZŠ 
Hollého, pretože nespadá pod rámec Európskej únie, napriek tomu si myslí, že už by sa 
mohli žiadať finančné prostriedky od ministerstva školstva, pretože táto škola je 
v havarijnom stave a určite by finančné prostriedky dostala, 

- navrhla, aby do priestorov ZŠ Bernolákova (hneď od septembra) prešla pobočka ZUŠ – 
výtvarný odbor a pobočka CVČ, nakoľko sem chodí veľa detí z m.č. Veča, 

- uviedla, že určite nebude súhlasiť s presťahovaním výtvarného odboru do priestorov     
MŠ na Družstevnej ulici, pretože počet detí v materských školách narastá, 

- uviedla, že druhé riešenie je ponechať „status quo“ s tým, že všetkým základným školám  
tie finančné prostriedky, ktoré sú im odobraté do rezervy, budú dávané do obidvoch škôl 
v Šali-Veči; ďalej uviedla, že rozhodnutie bude aj tak na mestskom zastupiteľstve,  

- podala poslanecký návrh a navrhla uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,  
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B. schvaľuje 
zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa, po vyradení zo siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu 
Slovenskej republiky k 30. júnu 2012, ktorej právnym nástupcom je Základná škola 
Jána Hollého 48, Šaľa, na ktorú prechádzajú práva a povinnosti z pracovno – právnych 
vzťahov a iných právnych vzťahov zo Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa, dňom    
1. júla  2012, 

C. odporúča 
1. primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:  

- pripraviť návrh na ekonomicky efektívne a účelné využitie priestorov ZŠ 
Bernolákova 1, Šaľa, pre potreby školstva k 01. 09. 2012 (do priestorov dať 
pobočku ZUŠ – výtvarný odbor a pobočku CVČ), 

- vyčísliť náklady na presťahovanie,  
T: do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  

- vypracovať projekt na rekonštrukciu ZŠ Hollého, podať ho ako havarijný stav 
budovy školy na MŠ VV a Š SR, 
T: do konca septembra 

2. aby na ZŠ Hollého prešli celé triedy s učiteľmi, aby sa nenarušil výchovno- 
vzdelávací proces,  
T: priebežne 

D. potvrdzuje 
sídla základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

                 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- opýtal sa, či CVČ a ZUŠ by sa nemohla nasťahovať do priestorov ZŠ Bernolákova bez 

toho, že by odtiaľ základná škola odišla,  
- opýtal sa, či je niekde garancia, že na ZŠ Hollého prejdú kompletne všetky triedy spolu  

s učiteľmi,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že prejde optimálny počet učiteľov a pre ostaných učiteľov, po dohode 

s riaditeľmi škôl, sa nájde miesto v základných školách v Šali,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či je garancia, že prejdú všetky deti,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že záleží od rodičov; druhá vec je, že z hľadiska platných právnych predpisov 

môžu títo žiaci prejsť aj do iných škôl, ak ich riaditelia týchto škôl prijmú, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to znamená, že garancia tu nie je,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že je predpoklad, že v Šali-Veči nebude dostatok žiakov pre prvý ročník ani 

v nasledujúcich rokoch, to znamená, že by vlastne len bola predlžovaná „agónia“ tejto 
základnej školy s tým, že ak zostane táto škola, mesto ako zriaďovateľ, bez ohľadu na to, 
aký normatív táto škola bude mať, má povinnosť zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces 
a to znemená, že každý rok tam budeme musieť doplácať finančné prostriedky tak, aby 
výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený,  
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- ďalej uviedol, že na komisii školstva bolo dohodnuté, že osobné náklady dostávajú školy 
v plnej výške a zatiaľ sa len presúvajú prevádzkové náklady, dopĺňala sa len ZŠ Hollého 
z dôvodu, že tam neboli urobené žiadne nejaké technické opatrenia, ktoré by zlepšili 
technický stav budovy a tým šetrili energiu, z čoho vyplýva, že ak by sa spravila taká 
rekonštrukcia ZŠ Hollého, ako sa urobila na iných školách, tak v žiadnom prípade by táto 
škola nepotrebovala dotáciu na prostriedky, ale ak by sa presunula ZŠ Bernolákova podľa 
predloženého návrhu do ZŠ Hollého, bol by tam taký počet žiakov, ktorý by zabezpečil to, 
že by nebolo potrebné ZŠ Hollého dotovať,  

 
Ing. Peter Andráši  
- znova sa opýtal, či by nebolo možné ponechať základnú školu aj v prípade, že by sa tam 

presťahovala ZUŠ a CVČ, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že je možná aj takáto alternatíva s tým, že by tam bol menší počet tried, ale to 

problém ekonomicky, priestorovo a kapacitne nerieši,  
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že mesto chce teraz urýchlene požiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu 

ZŠ Hollého, ktorá podľa vyjadrenia rodičov je v katastrofálnom stave; opýtal sa, že ak sa 
teraz požiada o finančné prostriedky a peniaze prídu napríklad za rok, čo tým získame, 
keď teraz deti presťahujeme z komfortnej školy do školy, ktorá je v takom zlom stave,  

- myslí si, že by bolo vhodnejšie viazať presťahovanie základnej školy Bernolákova  
do priestorov základnej školy Hollého až po úprave tejto školy, 

- opýtal sa, čo získa mesto tým, že sa do priestorov základnej školy Bernolákova nasťahuje 
ZUŠ a CVČ, pretože prevádzkové náklady budú také isté; ďalej uviedol, že si je vedomý, 
že k zrušeniu tejto školy bude musieť prísť, pretože demografický vývoj je taký, aký je, 
ale nevidí logiku v tom, aby sa presťahovali deti do školy, ktorá sa potom bude za 
prevádzky prerábať, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že základná škola Hollého nie je v dezolátnom stave, ale je pravda, že je potrebná 

výmena okien, ale na všetko sú potrebné finančné prostriedky,  
- ďalej uviedol, že ak aj mesto požiada o finančné prostriedky, tak ich určite nedostane 

v takej výške, aby sme vedeli všetko naraz riešiť, ak budeme musieť sanovať prevádzku 
ZŠ Hollého aj ZŠ Bernolákova, tak nič neušetríme, ale ak by sa presunula základná škola 
Bernolákova, ušetrilo by sa 30 000 až 50 000 EUR ročne, tieto prostriedky by mohli byť 
presunuté napríklad na výmenu okien,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že komisia školstva súhlasila s presťahovaním; spresnila, že školské zariadenia 

uvádzala pretože sú to originálne kompetencie, nie sú platené zo štátu a tu môže mesto 
vstúpiť do hry, 

 
Mgr. Alena Demková – faktická poznámka 
- uviedla, že sa hovorí o presťahovaní Centra voľného času, upozornila, že sa tým myslí 

len presťahovaní niektorých krúžkov; ďalej uviedla, že si nevie predstaviť, ako by sa 
mohla prevádzkovať súčasne činnosť Centra voľného času a aj školy, ak by základná 
škola zostala v pôvodných priestoroch; myslí si, že by sa nezachovali podmienky v takých 
medziach, ako potrebuje centrum voľného času, ktoré potrebuje hlavne telocvičňu, tvorivé 
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dielne a je to náročné na priestory,  
 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že v predloženom materiáli sú uvedené pozitíva zrušenia základnej školy 

Bernolákova; myslí si, že ide o čisto ekonomický pohľad, ale celý tento racionálny 
ekonomický prístup priniesol prehľad do financovania škôl, ale na druhej strane spôsobil, 
že vzdelávanie a žiak sa stali tovarom, 

- ďalej uviedla, že dnes sa otvorene hovorí o tom, že tento spôsob financovania podľa 
normatívov na žiaka je zlý a spôsobuje zníženú kvalitu vzdelávania, znižujú sa nároky na 
žiaka pri prijímaní na stredné a vysoké školy a rastie počet mladých ľudí, ktorí skončia na 
úrade práce; myslí si, že toto všetko bude brať do úvahy nové ministerstvo, ktoré bude 
pripravovať financovanie na triedu,  

- ďalej uviedla, že celý proces prípravy žiaka začína na základnej škole, myslí si ale, že tu 
absentujú technické smery a žiaci nedostávajú základné technické a remeselné zručnosti, 

- uviedla, že ona pracuje v školstve už 15 rokov, myslí si, že práca učiteľa je stále 
náročnejšia, stráca sa motivácia žiakov, rastie počet žiakov s poruchami učenia 
a správania a možno aj 80 % práce učiteľov zaberá výchova a oveľa menej vzdelávanie, 

- uviedla, že si nemyslí, že to, že sa presunie základná škola Bernolákova do priestorov 
základnej školy Hollého prinesie niečo dobré zo strany výchovno-vzdelávacieho procesu; 
ďalej uviedla, že základná škola Hollého má možno kapacitu na to, aby tam prešli 
kompletné triedy, bude to ale na úkor odborných učební; tiež si myslí, že bude problém 
s telocvičňou alebo školským klubom,  

- ďalej uviedla, že základná škola Bernolákova bola daná do prevádzky v roku 1966, 
vyzdvihla prácu rodičov pri budovaní školy a takisto prácu učiteľov, ktorí na tejto škole 
od jej vzniku pôsobili, poukázala na to, že areál školy je najkrajší v meste a trápi ju, čo by 
s týmto areálom bolo, keby sa škola odsťahovala,   

- ďalej uviedla, že táto škola je najúspornejšia, má vlastnú kotolňu a v čase, keď mala 
dostatočný počet žiakov, dotovala ostatné školy, ktoré donedávna neboli zateplené,  

- poukázala na katastrofálny stav budovy Komenského a vyjadrila svoje obavy, aby aj  
ZŠ Bernolákova časom neskončila rovnako,                    

- svoj diskusný príspevok doložila fotodokumentáciou areálu školy, 
- ďalej uviedla, že odporúčanie predložené v návrhu uznesenia nič nerieši, nie je to 

pripravené a nedá sa to uskutočniť od 01. 09. 2012; ďalej uviedla, že je prelomové 
obdobie a aj školstvo čakajú mnohé zmeny; myslí si, že ak sa škola zruší, je už veľmi 
ťažké obnoviť využívanie týchto priestorov, 

- uviedla, že je proti zrušeniu základnej školy Bernolákova a za ponechanie súčasného 
stavu, ak sa aj v budúcnosti bude o niečom rozhodovať, tak by dala šancu základnej škole 
Bernolákova, aby našla spôsob, ako získať finančné prostriedky na svoju prevádzku, 

- myslí si, že základná škola by mohla zostať vo svojich priestoroch, takisto by sa sem 
mohla presťahovať časť navrhnutého detašovaného pracoviska ZUŠ alebo CVČ a časť by 
mohla ísť do priestorov základnej školy Hollého, 

 
Mgr. Alena Demková – faktická poznámka 
- uviedla, že CVČ by nemohlo mať žiadne krúžky počas prevádzky základnej školy, 

niektoré činnosti centra voľného času sa prevádzkujú aj v dopoludňajších hodinách 
a myslí si, že by tým bolo rušené vyučovanie; znova zdôraznila, že vysunuté pracovisko 
CVČ môže byť zriadené len v prípade, ak sa zruší základná škola,  

 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že CVČ bude mať svoje stále pôsobisko v terajších priestoroch a myslí si, že tam 
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by mohli prebiehať spomínané krúžky, ktoré sa konajú v dopoludňajších hodinách,  
 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka katastrofálneho stavu budovy Komenského treba povedať, že keď 

sa základná škola Komenského uvoľnila, tak mesto vyhlásilo súťaž, v ktorej hľadalo 
niekoho, kto si ju prenajme; ďalej uviedol, že takýto niekto sa reálne našiel, ale VMČ č. 3 
s tým nesúhlasil a navrhol, aby sa budova Komenského predala, keď sa našiel niekto, kto 
mal záujem ju kúpiť, opäť to stroskotalo na stanovisku poslancov mestskej časti Veča, 
ktorí nechceli ani také riešenie,  

- opýtal sa, ako je možné, že do tak krásneho areálu, ako ho vykreslila Ing. Velázquezová, 
prihlásili len deviati rodičia deti do prvého ročníka, pretože každý rodič si môže vybrať, 
kam dá svoje dieťa,  

- ďalej k vyjadreniu, že iné školy sa snažia deti zobrať do svojich škôl, tak je to podľa neho 
prirodzené, robí to každá škola a robiť to musí, pretože školy sú v konkurenčnom 
prostredí,  

 
Ladislav Košičár – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka budovy Komenského, VMČ č. 3 zasadal mnohokrát, bolo riešených 

niekoľko alternatív využitia tejto budovy, vyjadril svoju nespokojnosť s tvrdením Ing. 
Mečiara, že za to, že doteraz nie je doriešené využívanie tohto objektu, je zodpovedný 
VMČ č. 3, pretože za prevádzku a predaj budov je niekto zodpovedný, zdôraznil, že VMČ 
č. 3 je za to, aby sa už konečne doriešila táto situácia,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka zápisu detí do prvého ročníka, je to podvod, pretože keď sa 
dal plagát, že v Šali - Veči sú dve školy, tak niekto plagát základnej školy Bernolákova 
stále odstránil a takisto bolo medzi rodičmi šírené tvrdenie, že základná škola 
Bernolákova bude zrušená,  

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že čo sa týka zápisu detí do prvého ročníka, ak by bol taký zámer šíriť tvrdenie, 

že bude základná škola Bernolákova zrušená, tak by sa neprijalo všeobecne záväzné 
nariadenie, kde je uvedených 22 ulíc, ktoré patria do školského obvodu Bernolákova; 
z toho vyplýva, že rodičom nič nebránilo v tom, aby svoje deti do tejto školy prihlasovali 
a ak by bol počet detí dostatočný, neuvažovalo by sa so zrušením tejto školy, 

- ďalej uviedol, že mu je takisto ľúto, že by sa mala táto škola zrušiť, pretože v období, keď 
bol riaditeľom tejto školy, škola dosahovala výborné výsledky vo všetkých oblastiach, ale 
z pozície vedúceho školského úradu musí brať do úvahy všetky skutočnosti, takisto ako aj 
poslanci, ktorí majú zodpovednosť ale aj právomoc a ako mestské zastupiteľstvo 
rozhodne, tak sa bude pokračovať ďalej, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniu Ing. Mečiara, že by poslanci mestskej časti 

Veča mali akýkoľvek záujem neurobiť niečo s budovou Komenského; opýtal sa, či sa do 
tejto budovy nemala presťahovať mestská polícia,  

- ďalej uviedol, že ak zodpovedný orgán niekde zverejní, že od budúceho roka sa ruší 
nejaká konkrétna škola, tak by chcel vidieť, koľko detí by tam rodičia prihlásili, 

 
Ing. Erika Velázquezová – faktická poznámka 
- uviedla, že pôvodný zámer bol nechať budovu Komenského pre účely občanov a bojí sa, 

že keď sa teraz nechá škola Bernolákova pre účely školstva, tak to dopadne rovnako, 
- ďalej uviedla, že bola vo všetkých výberových komisiách týkajúcich sa prenájmu alebo 
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predaja budovy Komenského, kde buď odstúpil záujemca, alebo nebol jasný zámer, čo 
chce záujemca v tejto budove zriadiť; pôvodný zámer bol, aby sa táto budova využila na 
sociálne účely; zdôraznila, že nikdy nebolo cieľom poslancov mestskej časti Veča, aby 
dostali budovu Komenského do takého stavu, v akom je teraz,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že návrh na zrušenie základnej školy Bernolákova vzišiel z uznesenia mestského 

zastupiteľstva a fakt je taký, že je treba niečo robiť, ale nie tak, aby zostala budova 
prázdna,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že by chcel skôr poskytnúť nezaujatý pohľad a vyhlásil, že nemá v tejto veci 

osobný záujem, ale ide mu len o seriózne posúdenie tejto problematiky a zaujatie 
objektívneho stanoviska, ktoré by nás posunulo k rozhodnutiu, ktoré by nás o rok o dva 
nemrzelo,   

- uviedol, že optimalizácia siete základných škôl v meste je veľmi vážna záležitosť, 
vyžadujúca dôkladný a pokiaľ možno nezávislý audit, ktorý by posúdil problematiku 
základných škôl mesta, s návrhom možných, pokiaľ možno alternatívnych riešení, ku 
ktorým by mohla byť široká diskusia všetkých zainteresovaných, ale v dostatočnom 
predstihu pred termínom nevyhnutným na prijatie nejakého zásadného rozhodnutia,  

- uviedol, že ide o problém, ktorý sa ťahá už dlhšie a vyžadoval si aktívny prístup 
zodpovedných a zainteresovaných, minimálne už v predchádzajúcom roku, keď hovorí 
o tomto volebnom období, s návrhom, ktorý by mohol byť zrealizovaný v roku 2012, 

- ďalej uviedol, že predložený materiál je z jeho pohľadu šitý horúcou ihlou a nemôže sa 
zbaviť dojmu, že aj mierne tendenčný, s nízkou vypovedacou schopnosťou, pretože celá 
aktivita sa spustila až vtedy, keď boli známe výsledky zápisu detí do 1. ročníkov ZŠ, 

- uviedol, že pozitívne možno hodnotiť aktivitu komisie školstva, ale mestské 
zastupiteľstvo je v tomto prípade v časovom strese, pretože v konečnom dôsledku len 
mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť o tomto vážnom kroku, ale uviedol, že si 
nepamätá, že by mestské zastupiteľstvo uložilo takúto úlohu komisii školstva, 

- ďalej uviedol, že o tejto problematike bolo možné rokovať aj skôr, nie na konci apríla,  
vzhľadom k tomu, že zrušenie základnej školy je krok nezvratný a šanca na reparát je 
minimálna resp. žiadna, predložený materiál ho nepresvedčil, preto nepodporí navrhnuté 
uznesenie v predloženom materiáli, 

- uviedol, že zastáva názor, že problematiku základných škôl v meste je treba komplexne 
zanalizovať a až následne prijať konkrétne opatrenia, uznesenia mestského zastupiteľstva 
s účinnosťou najskôr od školského roku 2013/2014,  

- uviedol, že si je vedomý, že v prípade neprijatia uznesenia budú šalianske základné školy 
sponzorovať základné školy vo Veči, ale to je daň za toto rozhodnutie; ďalej uviedol, že 
dnes v súvislosti so sociálnymi službami v meste odznelo, že bude vhodné počkať na 
programové vyhlásenie novej vlády a túto skutočnosť tiež nie je treba opomínať, 
v programovom vyhlásení novej vlády sa objaví aj proklamované vyhlásenie novej vlády - 
financovanie základných škôl na triedy, nie na žiaka, to by bol zásadne nový moment  
v posudzovaní siete základných škôl,    

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že on má dva materiály týkajúce sa prerokovávanej záležitosti a opýtal sa, čo je 

vlastne pravda, problém vidí v tom, že pôvodný materiál, ktorý sa skoro identicky kryje 
s tým, ktorý bol prerokovaný na mestskom zastupiteľstve, má dve riešenia, a to zrušenie 
ZŠ Bernolákova a druhý návrh je premiestnenie ZŠ s MŠ s VVJM P. Pázmánya, ďalej je 
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zaujímavé, že prvý materiál nie je podpísaný, 
- myslí si, že naozaj treba so školstvom niečo robiť, ale spúšťačom celej tejto akcie sa stalo 

11 detí, čo je cca 12 000 – 13 000 EUR, ale pred 2 – 3 rokmi nás netrápili státisíce, 
- uviedol, že tento materiál hovorí čosi aj o ekonomike, ale nie je to materiál, ktorý by 

rozhodoval, tu sa dotvárajú veci, ale nepadli tu návrhy na nejaké konkrétne veci,     
- uviedol, že je potrebné, aby sa základná škola Hollého dala do poriadku, ale opýtal sa 

kedy a z čoho; tiež si myslí, že toto rozhodnutie je veľmi ťažko zvrátiteľné; ďalej 
upozornil na chybu v tabuľke č. 1 predloženého materiálu a opýtal sa, ako potom môže 
veriť ostatným číslam, 

 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že je pravda, že komisia školstva opakovane prerokovávala tento problém, 

vychádzalo sa  z toho, že pokles žiakov na základných školách za obdobie 2004 – po 
budúci rok je 860 žiakov a tento počet by bol ešte väčší, pretože z vidieckych škôl 
dochádza vyše 230 detí, 

- uviedol, že naozaj vzniká požiadavka na systémové riešenie základných škôl, ale toto 
riešenie sa zúžilo na likvidáciu jednej školy v prospech inej školy v Šali-Veči,  

- ďalej uviedol, že aj pôvodný materiál, ktorý bol, sa zmenil, pretože v pôvodnom materiáli 
bolo zakomponované aj riešenie situácie ZŠ s MŠ s  VVJM P. Pázmánya a dnes to tam nie 
je; v predloženom materiáli sa uvádza jedno riešenie, ale on tvrdí, že nie je jediné 
a alternatívnych riešení sa dá nájsť viac,  

- uviedol, že pripraviť návrh na ekonomicky efektívne a účelné využitie priestorov ZŠ 
Bernolákova 1, Šaľa, pre potreby školstva na 3. zasadnutie MsZ je podľa jeho názoru 
nereálne; opýtal sa, ako sa bude postupovať v prípade, že predložený návrh neprejde, 
zatvorí sa škola a budeme mať ďalší chátrajúci objekt,                                             

- uviedol, že objekt základnej školy Bernolákova má najúspornejší prevádzkový režim, má 
jeden problém a to je chýbajúci počet žiakov, preto by chcel apelovať na rodičov 
z mestskej časti Šaľa - Veča, aby zvážili, kam posielajú svoje deti a aby podporili školy vo 
Veči, 

- ďalej uviedol, že problémom základnej školy Bernolákova je základná škola Hollého, je 
to energetiky najnáročnejšia škola a premiestnením školy sa tento problém nevyrieši, 
myslí si, že je predčasné rozhodnúť o tom, ktoré zariadenie sa do priestorov ZŠ 
Bernolákova premiestni a myslí si, že na toto rozhodnutie je treba ponechať dlhší čas,  

- ďalej si myslí, že je nevhodné žiadať písomne a dôrazne žiadať od riaditeľov ostatných 
základných škôl, aby v mene primátora a predsedníčky komisie školstva nerokovali 
s rodičmi a nedávali prísľuby na umiestnenie detí na školách, pretože je to slobodné 
rozhodnutie rodiča, kam dieťa dá,  

- uviedol, že nie je garantované, že všetkých 156 detí prejde z jednej školy na druhú, 
- predložil poslanecký návrh na uznesenie a to vynechať pôvodne navrhnutý bod B. 

a nahradiť ho bodom B. odporúča v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,  
B. odporúča 

primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ zabezpečiť komplexné posúdenie stavu 
základných škôl v meste Šaľa so zohľadnením nasledovných priorít: 
- energetický audit jednotlivých školských budov, 
- ekonomický rozbor nákladovosti jednotlivých škôl, 
- materiálne a technické vybavenie jednotlivých škôl, 
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- personálny audit jednotlivých škôl so zameraním na pedagogických 
a nepedagogických pracovníkov, 

- demografický vývoj s prihliadnutím na jednotlivé školské obvody, 
- počty žiakov z okolitých obcí na jednotlivých školách v Šali,  
- požiadavky na rekonštrukciu a opravy jednotlivých škôl v horizonte do 5 rokov, 
- opatrenia na racionalizáciu prevádzky škôl, 
- kvalita a úroveň výchovno - vzdelávacej práce jednotlivých škôl, 
- posúdenie kvality manažérskej práce vedenia škôl. 
T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2012     

       
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že ona nikdy s rodičmi nehovorila, bola len raz na základnej škole vo Veči, kde 

hovorila s pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi a mrzí ju, že sa podávajú 
neucelené informácie,  

- ďalej uviedla, že keby všetci členovia komisie školstva povedali aspoň jednu zo svojich 
výhrad, rozhodne by ona nevenovala svoj čas niečomu, proti čomu sú ostatní a určite by 
sa nepredložilo navrhnuté rozhodnutie, ale za tento návrh na zasadnutí komisie školstva 
hlasovali všetci (okrem Ing. Velázquezovej) a je neseriózne podávať tu iné informácie, 

- uviedla, že z hľadiska ľudského by reagovala takisto, táto situácia sa už riešila v roku 
2008; čo sa týka návrhu Mgr. Morávka, všetky údaje boli predložené na zasadnutie 
komisie školstva za prítomnosti všetkých riaditeľov; uviedla, že ona sa tomu vôbec 
nebráni, ale bola škoda vynaloženej energie, pretože sa to všetko mohlo zastaviť  
a nemusela byť spisovaná žiadna petícia, 

- ďalej uviedla, že je zaujímavé, že všetci majú nejaký iný materiál a požiadala mestský 
úrad aj školský úrad, aby dostávala taký materiál ako ostatní, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa PaedDr. Vrbovského, ako by reagoval, keby bol riaditeľom základnej školy 

Bernolákova,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že je logické, že by sa snažil školu zachovať,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že by chcel počuť stanovisko vedenia mesta k tejto problematike, pretože nech 

mestské zastupiteľstvo bude hlasovať hocijako, tak primátor mesta z toho vyjde víťazne, 
pretože rozhodlo mestské zastupiteľstvo, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že súhlasí s argumentmi „záchrancov“ základnej školy Bernolákova, pretože tiež 

si myslí, že je to najlepšia škola v meste, čo sa týka umiestnenia a infraštruktúry, 
- myslí si, že nielen on osobne, nielen PaedDr. Vrbovský, ale všetci, ktorí sú prítomní  

a zodpovedajú za chod tohto mesta, v rámci toho, že už niekoľkokrát bolo povedané, 
v akom katastrofálnom stave je podľa poslancov základná škola Hollého, čo sa týka 
peňazí a rozpočtu, tak podľa predloženého vyhodnotenia ekonomických ukazovateľov 
jednotlivých škôl žiaľ musí súhlasiť s tým, čo je predložené a čo hovoril  
PaedDr. Vrbovský, 

- uviedol, že si dovolí polemizovať s tvrdením, že dnes nás zaujíma počet detí desať 
a v minulosti nás pokles o oveľa väčší počet nezaujímal, pravdou je, že zaujímal, pretože 
prvýkrát bola optimalizácia siete školských zariadení spolu s koncepciou školstva 
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predložená už v roku 2008, 
- uviedol, že PaedDr. Vrbovský má na starosti nielen základnú školu Bernolákova, ale celé 

školstvo v meste; ďalej uviedol, že našou povinnosťou je zabezpečiť kvalitný výchovno- 
vzdelávací proces pre všetky deti v našom meste,  

- uviedol, že aj keď môžeme očakávať, že nová vláda zmení normatívne financovanie  
na žiaka na normatívne financovanie na triedu, tak si myslí, že to nebude dobré, pretože  
to znova bude len rozdeľovanie toho istého balíka peňazí zo štátneho rozpočtu, ale  
do štátneho rozpočtu určite nebudú finančné prostriedky pridané, 

- znova zopakoval, že návrh na zrušenie základnej školy je predložený čisto 
z ekonomického hľadiska a určite nie z toho, či je škola dobrá alebo nie; ďalej uviedol, že 
určite nie je nikde v materiáli uvedené, že presunom žiakov sa zníži energetická náročnosť 
Hollého, ako tu bolo niekoľkokrát povedané, ale v materiáli je napísané, že tie finančné 
prostriedky, ktoré sa nebudú vynakladať na prevádzku základnej školy Bernolákova sa 
použijú na straty, ktoré základná škola Hollého má a postupne tak, ako sme sa starali 
o školské zariadenia, ktoré mesto má, či už z finančných prostriedkov z eurofondov alebo 
z vlastných zdrojov, tu by sa vytvoril určitý priestor na to, aby sa šetrili nejaké finančné 
prostriedky a nemuseli by sa prerozdeľovať a brať iným školám na to, aby sa postupne 
vymenili okná,  

- uviedol, že demografia, ktorá bola v roku 2008 a predpoklady do roku 2012 – 2013 sa len 
potvrdili, 

- uviedol, že mu je ľúto, že je predložený tento návrh na zrušenie základnej školy 
Bernolákova, ale žiaľ ekonomická situácia vo financovaní našich základných škôl je taká, 
že treba pristúpiť k tomuto kroku,  

- ďalej uviedol, že by bol najradšej, keby kapacita základnej školy Bernolákova bola taká, 
aby sa všetky deti zo ZŠ Hollého mohli presunúť do jej priestorov, ale žiaľ táto škola 
nespĺňa kapacitné požiadavky na počet detí v mestskej časti Veča,  

- myslí si, že ak predložené uznesenie nebude schválené a z doterajšej diskusie vyplýva, že 
nebude, tak sa len zakladá ďalší problém do budúcnosti a budeme sa musieť vysporiadať 
s tým, že ZŠ Hollého stratu robiť bude, pretože nebude mať taký počet detí, aby 
normatívne pokryla svoje prevádzkové náklady, preto sa aj naďalej budú brať finančné 
prostriedky z ostatných škôl, aby sa vyfinancovala prevádzka základných škôl v Šali – 
Veči,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- znova zopakoval, že je mu veľmi ľúto, ak spúšťací mechanizmus mal byť spomínaný 

počet žiakov jedenásť; ďalej uviedol, že čo sa týka spomínaného roku 2008, tak podstatné 
je to, že medzi rokom 2008 – 2012 sa neurobilo nič, teraz sa urobil materiál, ktorý je 
podľa jeho názoru nedostatočný a jednoducho neberie vyjadrenie, že sa PaedDr. Vrbovský 
pomýlil,   

- ďalej uviedol, že tým prvým materiálom, ku ktorému sa PaedDr. Vrbovský nechce 
priznať, sa dokonale zdvihla hladina adrenalínu tých škôl, ktorých sa to dotklo, 

 
Ing. Juraj Alexovič, zástupca združenia rodičov ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya 
- uviedol, že bol vypracovaný materiál, ktorý obdržali poslanci mestského zastupiteľstva, 

a ktorý poukazuje práve na to, čo tu odznelo z radov poslancov, že materiál nie je celkom 
komplexný a nezohľadňuje všetky posúdenia tak vážnej a zložitej situácie, 

- uviedol, že by chcel ponúknuť pomoc ľudí, ktorí aj keď nie sú priamo zo sféry školstva, 
ale majú k tomu vzťah a sú zainteresovaní a zároveň aj požiadal, aby boli vyzvaní 
k spolupráci, pokiaľ sa bude tento materiál vypracovávať, 
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Mgr. Katarína Dohányosová, riaditeľka ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya     
- uviedla, že sa zrejme nevyhneme emóciám, keď ide o zrušenie alebo premiestnenie 

nejakej školy; uviedla, že téma optimalizácie škôl rezonuje od roku 2008 a v podstate 
odvtedy boli témou rokovania ZŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya,  

- ďalej uviedla, že ona tiež zastáva názor, že prihlásených deväť detí do prvého ročníka bol 
výsledok deštrukčnej politiky a takisto ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya pociťuje túto 
politiku, ťahá sa to už niekoľko rokov a sú to veci, ktoré sa nedajú dokázať, ale sú to 
veľmi nepríjemné a závažné veci,  

- uviedla, že nebude dobré ani to, keď nepadne žiadne rozhodnutie, ale poprosila mestské 
zastupiteľstvo, aby pred akýmkoľvek závažným rozhodnutím zvážilo všetky aspekty, 
verzie a varianty, ktoré by riešili sieť školstva na území mesta Šaľa,  

- myslí si, že zrušenie školy nie je jediné riešenie, ale je veľa riešení, ale tie by bolo 
potrebné dopodrobna rozpracovať a rozanalyzovať a aj ona ponúkla pomoc; uviedla, že 
budú radi, keď bude potvrdené sídlo ZŠ s MŠ s VaVJM P. Pázmánya na ulici P. Pázmaňa 
a vyjadrila solidaritu základnej škole Bernolákova, pretože tiež si myslí, že ide o jednu 
z najlepších škôl a alternatívu zrušiť práve túto školu nepovažuje za správnu; 
znova požiadala mestské zastupiteľstvo, aby zvážili všetky alternatívy a varianty, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- k tomu, čo bolo povedané v diskusii uviedol, že podstata nie je, či bola alebo nebola 

kampaň a podstata nie sú deti, ak by bol dostatok detí, nie je problém, aby existovali 
obidve školy a ostatné školy v meste by takisto nemali problém,  

- uviedol, že aj iné mestá v republike rušia z ekonomických dôvodov školy; súhlasí s tým, 
že treba zvážiť všetky aspekty, ale nevie, aká je ešte alternatíva, pretože on si myslí, že je 
len alternatíva zriadiť alebo zrušiť školu z hľadiska optimalizácie siete,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že nejako sa zabudlo na to, čo bude ďalej s touto budovou,   
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- myslí si, že to nemá riešiť on,  
 
Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že by bolo férové, keby vystúpili riaditelia dotknutých škôl,  
 
Mgr. Jozefína Stredanská, riaditeľka ZŠ Bernolákova 
- uviedla, že sa nepripravila na vystúpenie, ale skôr na to, aby zasadnutie mestského 

zastupiteľstva emocionálne obstála; poďakovala sa za podporu Mgr. Dohányosovej, ktorá 
povedala asi za ňu všetko; ďalej sa poďakovala poslancom, ktorí prejavili o školu 
Bernolákova záujem, osobne sa interesovali o to, ako škola pracuje a prečo sa dostala do 
takého stavu, že bolo len 9 prihlásených prvákov,  

- uviedla, že v novinách sa objavilo tvrdenie, že je to dôsledok propagandy, ona takéto 
slovo nepoužila, ale dnes môže povedať, že s tým súhlasí a s týmto problémom sa stretáva 
už od roku 2004,  

- ďalej uviedla, že aj viceprimátor má pravdu v tom, že ide o konkurenciu medzi 
jednotlivými školami, ona osobne uznáva konkurenčný boj, ale za rovnakých podmienok. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení:      
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa, po vyradení zo siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu 
Slovenskej republiky k 30. júnu 2012, ktorej právnym nástupcom je Základná škola Jána 
Hollého 48, Šaľa, na ktorú prechádzajú práva a povinnosti z pracovno – právnych vzťahov 
a iných právnych vzťahov zo Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa, dňom 1. júla  2012, 

C. odporúča 
1. primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:  

- pripraviť návrh na ekonomicky efektívne a účelné využitie priestorov ZŠ 
Bernolákova 1, Šaľa, pre potreby školstva k 01. 09. 2012 (do priestorov dať 
pobočku ZUŠ – výtvarný odbor a pobočku CVČ), 

- vyčísliť náklady na presťahovanie,  
T: do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  

- vypracovať projekt na rekonštrukciu ZŠ Hollého, podať ho ako havarijný stav 
budovy školy na MŠ VV a Š SR, 
T: do konca septembra 

2. aby na ZŠ Hollého prešli celé triedy s učiteľmi, aby sa nenarušil výchovno- vzdelávací 
proces,  
T: priebežne 

D. potvrdzuje 
sídla základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    4  
Proti:    8 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa 
Morávka v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh optimalizácie siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,  
B. odporúča 

primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ zabezpečiť komplexné posúdenie stavu 
základných škôl v meste Šaľa so zohľadnením nasledovných priorít: 
- energetický audit jednotlivých školských budov, 
- ekonomický rozbor nákladovosti jednotlivých škôl, 
- materiálne a technické vybavenie jednotlivých škôl, 
- personálny audit jednotlivých škôl so zameraním na pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov, 
- demografický vývoj s prihliadnutím na jednotlivé školské obvody, 
- počty žiakov z okolitých obcí na jednotlivých školách v Šali,  
- požiadavky na rekonštrukciu a opravy jednotlivých škôl v horizonte do 5 rokov, 
- opatrenia na racionalizáciu prevádzky škôl, 
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- kvalita a úroveň výchovno - vzdelávacej práce jednotlivých škôl, 
- posúdenie kvality manažérskej práce vedenia škôl. 
T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2012     

 
Prezentácia: 19 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Mgr. art. Andrej Csillag 
- vystúpil v nadväznosti na zamýšľaný verejný protest, na základe ktorého by sa mala 

znormalizovať situácia v katastrofálnej doprave v Šali, bolo zamýšľaných niekoľko akcií, 
je tu kvantum samostatných aktivít občanov, je tu veľká apelácia predstaviteľov mesta 
voči ministerstvám a voči rôznym úradníkom, ktorí sa menia častejšie, ako by sme to 
v danej situácii potrebovali,  

- uviedol, že by chcel v krátkosti zhrnúť to, kde by sme mohli zabojovať, pretože nastala 
situácia, kde po výmene vlády prišla nová garnitúra, ktorá začína byť v obraze, až do tej 
miery, že vznikla konštruktívna ponuka zo strany ministerstva v tom zmysle, že by mohlo 
nastať spoplatnenie štátnej cesty I/75, ale iba čiastočné, 

- uviedol, že celý úsek tejto cesty meria takmer 200 km a ministerstvo chce spoplatniť cca 
štvrtinu, čo je 53 km; myslí si, že ide len o ďalší úskočný manéver voči obyvateľom 
dotknutých miest, samozrejme aj Šale a ďalších obcí, pretože týmto čiastočným 
spoplatnením chcú rozptýliť apatiu, ktorá je u obcí, ktoré sa nachádzajú až po Nové 
Zámky, ale tie nejako nerebelujú, pretože ich to nepostihuje do nejakej väčšej miery,  

- uviedol, že si dovolil zahrnúť tento problém ako komplexný problém a úsilie 
o spoplatnenie celej cesty I/75 na celej dĺžke,  

- uviedol, že by chcel vyzvať alebo upozorniť vedenie mesta a poslancov na možnosť 
využiť túto stratégiu ministerstva, keď nás chcú „opiť rožkom“ takým spôsobom, že chcú 
spoplatniť iba štvrtinu cesty I/75, 

- myslí si, že by z hľadiska presvedčivosti verejného protestu mohlo byť zaujímavé, keby sa 
tam objavilo značné množstvo poslancov a občanov mesta, preto vyzval prítomných, aby 
nejakým spôsobom zaujali svoje stanovisko a zúčastnili sa verejného protestu a myslí si, 
že účasť poslancov v očiach voličov a regionálnych reportérov by bola osožná a žiadúca,    

- oboznámil prítomných s priebehom protestného konania, ktoré sa bude niesť v pokojnom 
duchu, prezentáciou transparentov, ale v ďalších krokoch sú odhodlaní pristúpiť aj 
k tvrdším intervenciám voči rozhodnutiu ministerstva, 

 
Mgr. Július Morávek 
- poďakoval sa organizátorom za pripravovanú protestnú akciu a požiadal prítomných, aby 

sa zúčastnili tejto protestnej akcie, pretože situácia na našich cestách je neúnosná,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že spolupracuje s organizátormi tohto podujatia, určite bude v meste prebiehať aj 

ďalšia takáto akcia, pretože cesty v meste, napríklad ulica Kráľovská a Štúrova, sú veľmi 
preťažené a myslí si, že už je podaný podnet obyvateľov týchto ulíc a myslí si, že to 
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všetko spolu súvisí, ale podstatné je to, aby sa hľadali formy a spôsoby a aby sa týmto 
problémom začalo zaoberať čo najviac ľudí v meste,  

- ďalej si myslí, že to treba robiť na občianskom princípe, nie na politickom; uviedol, že 
podľa toho, ako dopadne zajtrajšia akcia, sa budeme angažovať na príprave nejakých 
aktivít a možno sa podarí dosiahnuť spoplatnenie tejto cesty, ministerstvo dopravy to berie 
do pripomienkového konania a možno sa s tým do l. júla, ako je avizované, aj niečo 
spraví, 

- ďalej uviedol, že je treba aj ďalej sledovať konečný cieľ, čím je obchvat Šale, znova 
vyzval prítomných, aby sa zúčastnili protestnej akcie, aby sa tam zhromaždilo čo najviac 
občanov, 

 
Ing. Marián Antal 
- myslí si, že ísť do protestov je už posledné núdzové riešenie, ale žiaľ sa to asi nedá spraviť 

inak ako týmto spôsobom; uviedol, že plne túto aktivitu podporuje. 
 
 
3. Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 10/2011 – XI.  

zo dňa 03. 11. 2011 (ZSE Distribúcia, a. s.) - materiál číslo B 3/2/2012 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, aký je rozdiel medzi odplatne a bezodplatne v číselnom vyjadrení,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že v prípade odplatného zriadenia vecného bremena by sme sa začali dohadovať, 

za akú finančnú náhradu; pokiaľ vie, tak v iných mestách je to podľa znaleckého posudku, 
a ide o to, aby sme sa nevzdali nároku na to, na čo nárok máme,  

- uviedla, že ku konkrétnej sume sa nevie vyjadriť, ide o princíp, je možné sa nevzdať tohto 
nároku, ale keďže sa jedná o verejno-prospešnú stavbu a rekonštrukciu starých vecí, je 
navrhnutý aj variant bezodplatne. 

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

návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 10/2011 – XI. zo dňa  
3. novembra 2011,  

B.  schvaľuje 
 zriadenie vecného bremena (špecifikovaného v Uznesení č. 10/2011 – XI. zo dňa  

3. novembra 2011) odplatne. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2011 - 
materiál číslo C 1/2/2012 

Predložili Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej - odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Záverečný 
účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011 s výhradami.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran  
- uviedol, že on povedal výhrady a nechce opakovať to, čo prisľúbila p. prednostka riešiť, 

to bola posledná formálna výhrada; v tejto súvislosti vie, že ide o minulosť a na tej už nič 
nezmeníme, možno, keď sa vyriešia inventarizačné rozdiely, tak formálne bude všetko 
v poriadku, 

- opýtal sa, či má byť súčasťou predloženého materiálu aj správa audítora,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že podľa vyjadrenia hlavnej kontrolórky by mal byť predložený výrok audítora, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že výrok audítora bol doručený včera, preto sa nedistribuoval spolu s materiálom, 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že tento rozpočet nejako dopadol, ale nebolo to tak, ako sme chceli, ale ako nám 

to príjmy dovolili; ďalej uviedol, že prvá jeho výhrada je, že sme tento rozpočet urobili 
tak, že to, čo sme nemohli uhradiť, sme riešili záväzkami, tieto záväzky boli 
z nedostatočného množstva príjmov, kde sme zlyhali v predajoch a viackrát tu boli 
diskutované rôzne granty, ktoré sú na príjmovej aj výdavkovej strane a zaujímavé sú 
možno tie granty, ktoré boli minuté a refundácia je v nedohľadne,  

- uviedol, že druhá jeho výhrada spočíva v tom, že oproti rozpočtu, ktorý by mal byť 
základným ekonomickým zákonom mesta, sa udiali niektoré skutočnosti, ktoré boli 
vysvetlené veľmi lakonicky,  

- podal poslanecký návrh, aby sa v predloženom návrhu uznesenia do písmena                   
D. schvaľuje doplnilo „s výhradami“. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora 
Barana v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011, 
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B. schvaľuje 
záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2011 nasledovne: 
1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2011 bez finančných operácií, a to: 
 

plnenie bežných príjmov vo výške 10 916 798 EUR 
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 615 926 EUR 
rozdiel 300 872 EUR 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 828 633 EUR 
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               785 108 EUR 
rozdiel 43 525 EUR 

 
plnenie celkových príjmov vo výške         11 745 431 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 11 401 034 EUR 
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok) 344 397 EUR 

 
2. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31. 12. 2011 s finančnými operáciami, a to:  
 

plnenie bežných príjmov vo výške 10 916 798 EUR 
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 615 926 EUR 
rozdiel 300 872 EUR 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 828 633 EUR 
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               785 108 EUR 
rozdiel 43 525 EUR 
 
plnenie príjmových finančných operácií vo výške     353 398 EUR 
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške     553 069 EUR 
rozdiel -199 671 EUR 

 
plnenie celkových príjmov vo výške 12 098 829 EUR   
čerpanie celkových výdavkov vo výške 11 954 103 EUR 
prebytok 144 726 EUR 

 
3. tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to: 
 

a) Rezervný fond 
stav k 1. 1. 2011 141,47 EUR 
tvorbu vo výške                 78 583,98 EUR 
použitie vo výške 78 583,98 EUR 
stav k 31. 12. 2011        141,47 EUR 

 
b) Fond rozvoja bývania 

stav k 1. 1. 2011 50,63 EUR 
tvorbu vo výške             24 756,65 EUR 
použitie vo výške 24 756,65 EUR 
stav k 31. 12. 2011                    50,63 EUR 
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c) Sociálny fond 
stav k 1. 1. 2011  186,52 EUR 
tvorbu vo výške 17 752,50 EUR 
použitie vo výške 17 562,18 EUR 
stav k 31. 12. 2011        376,84 EUR 
 

d) Fond opráv 
stav k 1. 1. 2011    4 089,17 EUR 
tvorbu vo výške 19 081,69 EUR 
použitie vo výške 5 886,29 EUR 
stav k 31. 12. 2011                 17 284,57 EUR 

 
4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 35 160 755,- EUR 
 
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu  

 
6. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 344 397,13 EUR navrhujeme 

použiť nasledovne : 
I. Vykrytie schodku  finančných operácii vo výške 199 670,45 EUR 
II. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú 
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného 
predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. 
Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo prebytkom, mesto tieto 
prostriedky usporiada (144 726,68) takto: 
*45 451,81 EUR – vlastné príjmy rozpočtových organizácií (vrátia sa RO) 
*  1 269,50 EUR – cestovné z roku 2011 pre ZŠ 

III. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 98 005,37 EUR sa pridelí 
v zmysle § 15 ods. 1. písm. c) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov 
v roku 2012 (úhrada istín z prijatých investičných úverov). 

 
7. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne: 
a) schvaľuje ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2011, 
b) berie na vedomie v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2011 s rozpočtom 
zriaďovateľa prevedením kladného hospodárskeho výsledku v čiastke        
8 023,12 EUR do rezervného fondu OSS. 

 
C. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2011, 
D. schvaľuje 

záverečný účet Mesta Šaľa s výhradami. 
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Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
  
2. Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie 
(2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011 - materiál číslo C 2/2/2012 

Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca RRSaŠF 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že ide o hodnotenie za rok 2011, je tam veľké množstvo akcií, ktoré sa 

nerealizovali, plán PHSR platí do roku 2013 a opýtal sa, či akcie, ktoré neboli realizované 
v roku 2011, budú pokračovať v rokoch 2012 a 2013 alebo končia rokom 2011 
a skonštatuje sa, že sa nezrealizovali a nebudú sa realizovať, v pozitívnom zmysle plnenia, 
nie negatívnom, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že sa vyhodnocoval rok 2011, teda je možnosť a predpoklad, že sa budú ešte 

realizovať, pokiaľ bude platný tento PHSR,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že sa dozvedel, že má byť pripravované nejaké nové hodnotenie, preto je toto asi 

jedno z posledných, ktoré je v tejto forme predložené a s ktorým sa zdržiavajú; myslí si, 
že aktivity, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s mestom, by sa vôbec nemali predkladať, 

- opýtal sa, čo znamená text „Napriek pôvodnému záujmu o čo najskoršiu prípravu nového 
PHSR, po zvážení aktivít na národnej úrovni v súvislosti s prípravou nového 
programovacieho obdobia pre roky 2014 – 2020, je potrebné pri príprave nového PHSR 
zohľadniť, že v novom období bude kladený dôraz na integrovaný prístup k riešeniu 
miestneho rozvoja, ktorý má byť riadený spoločenstvom (stratégie miestneho rozvoja, 
miestne akčné skupiny).“, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že toto je predpoklad na úrovni vlády, kde Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR už zvažuje na ďalšie plánovacie obdobie, čo sa týka 
eurofondov, programov budúcich rozvojov, aby mestá prijímali PHSR tak, aby neriešili 
len čiastkové aktivity, ale by to riešili komplexne, integrovane,  

- uviedla, že napríklad v tomto plánovanom období, ktoré ešte stále prebieha, bol 
predpoklad, že príde výzva, kde sa budú môcť uchádzať mestá v rámci projektov 
o integrované systémy miestnych častí, to znamená, že ak sme napríklad chceli 
zrekonštruovať časť komunikácie, tak k tomu musela byť rekonštrukcia obytného domu, 
nejaká základná infraštruktúra, teda celé sa to muselo chápať integrovane, teda už avizujú 
týmto konštatovaním, ktoré je z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, kde už upozorňujú mestá, že nepôjde o programy jednoznačne zamerané  
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na infraštruktúru, ale musia mať nejaké pridané hodnoty, musia byť integrované; akčné 
skupiny znamená vlastne dôraz na neziskové organizácie, viac zapájať ľudí,    

- ďalej uviedla, že aj my teraz, keď kreujeme nové skupiny, tak chceme, aby tam už boli 
takéto akčné skupiny, aby sme napĺňali už ten program vlády, ktorý už hovorí o tom, že 
takto by sa mali tvoriť nové PHSR, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či ide o nejakú všeobecnú schému, podľa ktorej sa budú mestá riadiť, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že sa povedia tematické celky, nebude už napríklad riešenie školskej 

infraštruktúry, ale bude to ako integrovaný systém mestskej časti, kde sa nebude riešiť len 
školská infraštruktúra, ale napríklad aj priľahlé komunikácie. 

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

vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia 
o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011, 

B. berie na vedomie 
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia 
o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2011. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Informácia o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta šaľa na rok 2012 

v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII. - materiál číslo C 3/2/2012 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OHaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že nerozumie tomu, prečo sa príjem z grantu MŠ Hollého uvádza ako riziko, 

pretože už rok sa hovorí o tom, že je to „kóšer“ stavba, nič sa tam neporušilo, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že to bolo v začiatkoch v rozpočte mesta spracovávané ako riziková záležitosť, 

pretože je to v preverovaní, ona nevie odpovedať, či je to riziko alebo to nie je riziko, ale 
stále je v preverovaní preplatenie finančných prostriedkov použitých z grantu MŠ 
Hollého, tento príjem sa uvádza ako rizikový, pretože sa nevie, či tento príjem do konca 
roka nabehne,  



 37

Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že je možné, že tieto finančné prostriedky ani nedostaneme, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že všetko je možné, ale nemyslí si, že by sme to nedostali, ale zatiaľ to riadiaci 

orgán rieši a ona nemá k dispozícii iné informácie, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že pokiaľ nemá predložená informácia úplnú vypovedaciu hodnotu, teda 

neobsahuje konkrétne vyčíslené položky, tak ide o zbytočnú robotu a neúctu k práci, či už 
spracovateľa, tak aj poslancov, 

- uviedla, že ona nedostáva mesačník „Kam v Šali“ a opýtala sa, či je nejaký kľúč, podľa 
ktorého sa rozdeľuje,    

 
Daša Danadová 
- uviedla, že je pravdou, že do takýchto materiálov treba dostávať číselné informácie, aby 

poslanci mali informáciu o tom, ako to funguje; už sa vyjadrila, že v mesiaci január – 
február boli zapracovávané záležitosti rozpočtu, aby sa mohlo s ním začať pracovať, to 
znamená, že nejaké opatrenia sa riešia, tie ktoré vedela v súčasnej dobe vyčísliť, tak tie 
vyčíslila; uviedla, že s týmto materiálom sa pracuje stále, vyjadrujú sa k nemu správcovia 
jednotlivých položiek,  

- ďalej uviedla, že pokiaľ dostane informácie, spracuje ich; vie, že mestské zastupiteľstvo 
zastáva názor a je aj prijaté uznesenie, že sa nemá zrušiť ZMOS, ale názor správcu 
položky je, že by bolo dobré znova prehodnotiť túto situáciu, pretože si myslíme, že to 
neprináša toľko pozitív, ako nás to stojí, 

- ďalej uviedla, že predmetný materiál by mali na základe uznesenia MsZ dostávať poslanci 
každý mesiac, to znamená, že sa bude každý mesiac prehodnocovať a číselné informácie 
sa budú dopĺňať tam, kde sa to dá,  

- uviedla, že sa nebráni tomu, aby bol materiál spracovaný aj v inej podobe, ale viac čísiel 
bude, keď aj my budeme mať viac čísiel,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona by len chcela pomôcť, pretože nevie, či je účelné uvádzať tam také obšírne 

informácie; uviedla, že tým chce povedať, že ak boli v rozpočte schválené nejaké čísla, 
tak sa nemôžu dať do rozpočtu iným spôsobom, pretože o tom treba diskutovať,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že tento materiál reaguje na jedno uznesenie, ktoré malo byť zamerané na to, ako 

sa plní balík opatrení, ktorý bol schválený niekedy v januári resp. bol podľa nich 
schválený rozpočet, 

- ďalej uviedol, že niektoré veci, o ktorých už vieme povedať, čo priniesli, sú v materiáli 
vyznačené,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka letáku „Kam v Šali“, distribúciu pre mesto robí Slovenská 
pošta a.s. a má byť doručený do každej schránky, ak ho niekto nedostal, je potrebné to 
nahlásiť, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v materiáli sú uvedené úlohy, jednorázové, opakované a dlhodobé, ak je 

jednorázová úloha splnená, myslí si, že je treba ju vynechať a zbytočne neopakovať,  
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- uviedol, že spomínané letáky sú distribuované neskoro, pretože prichádzajú vtedy, keď už 

tretina podujatí nie je aktuálna,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tento materiál sa prerokovával aj v ekonomickej komisii a možno by bolo 

vhodnejšie (pri údajoch, ktoré sa nedajú vyčísliť) napísať, že toto sa vyčísliť nedá a takisto 
si myslí, že predmetný materiál by mal obsahovať viac konkrétnych údajov, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že ide o prvú informáciu, s ktorou sa bude ďalej pracovať. 
     
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta Šaľa na rok 2012 
v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII., 

B. berie na vedomie 
informáciu o plnení úloh a opatrení schválených v rozpočte mesta Šaľa na rok 2012 
v zmysle uznesenia MsZ č. 1/2012 – VII. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 - materiál číslo 
C 4/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej - konštatuje, že úprava rozpočtu nezabezpečuje dostatočný 
prebytok rozpočtu pre splácanie istiny úverov a pre splácanie záväzkov v zmysle splátkových 
kalendárov, ďalej komisia odporúča pri prerokovaní tohto materiálu požadovať zlepšenie 
bežného rozpočtu v súvislosti s bežnými záväzkami k 31. 12. 2012.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- opýtal sa na bilanciu splácania istiny, uviedol, že si dovolí tvrdiť, že keď sa sčasti naplnia 

riziká kapitálových príjmov, tak výška bežného rozpočtu, nech je nastavený akokoľvek, 
nie je v našich rukách, za predpokladu, že chceme držať splátky istiny úverov a splátky 
investičných akcií, 

- znova sa opýtal, z čoho mesto splatí istinu, ktorá činí 654 000 EUR, 
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Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že splatenie predpokladáme jednak z navrhovaného prebytku bežného rozpočtu, 

ktorý je vo výške 409 000 EUR, zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho 
roka je cca 100 000 EUR, ďalej sú tu predaj COV, bytov, garáže a iné drobné odpredaje,  

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že keď všetko zráta, tak mu vyjde suma 529 000 EUR, ale my potrebujeme 

654 000 EUR; opýtal sa, z čoho ich zoberieme, a to ešte ráta, že všetky rizikové aktivity 
prídu v plnej výške,  

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že ona hovorila o kapitálových príjmoch, ktoré nie sú rizikové,  
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že najhorší variant by bol, že nepríde grant, nebude Kráľovská, Dolná, takisto 

mešká predaj COV a opýtal sa, čo bude potom, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že istiny musia byť zaplatené, takisto musia byť hradené záväzky mesta; uviedla, 

že situácia sa rieši denne a takisto vieme, že pokiaľ neprídu kapitálové príjmy, budeme 
mať problémy s výdavkami, preto sa snažíme riešiť splácanie kapitálových výdavkov tak, 
aby sme ich vedeli posúvať do ďalších období a tiež, aby sme sa dohodli s dodávateľmi 
prác a služieb, aby boli splátky posunuté mesačne, aby sme to vedeli regulovať, 

- ďalej uviedla, že si takisto uvedomuje, že pokiaľ nebude dostatok kapitálových príjmov 
a prebytku hospodárenia, bude to musieť byť z bežných príjmov,  

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že to znamená, že bežné výdavky budeme mať v rukách do tej miery, do akej 

miery nám budú chodiť kapitálové príjmy,  
- ďalej uviedol, že jedna pravda je, že staré záväzky sa nevybavia do zajtra, bez ohľadu na 

kvalitu rozpočtu, keď zoberie posledné číslo novembrového rozpočtu, tak v prebytku sme 
sa zhoršili o sto, vtedy to bolo zhruba tak naprojektované, že istina nám z toho vyjde, 
uviedol, že nenašiel žiadne sumárne číslo, že vlaňajší rok sme skončili na nejakej sume 
a ako skončíme rok 2012, 

- ďalej uviedol, že sa obáva toho, že situácia nebude v našich rukách; opýtal sa, čo s tým 
dokážeme urobiť; ďalej uviedol, že v materiáli sú vyčíslované úspory, ale nevie voči 
čomu, keď na druhej strane ide rozpočet hore; vie, že sú tu staré záväzky a chceme ich 
riešiť, ale obáva sa, že staré záväzky si vyriešime, ale nahradíme ich novými záväzkami 
a otázka je v akej výške, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že je to situácia, ktorá reálne hrozí, pretože sme v takom období, že príjmov 

z bežných daní máme málo na to, aby sme vyriešili všetko, čo nám oproti roku 2007 
stúplo; v roku 2012 sme sa dostali do výšky úrovni podielových daní ako v roku 2007 
a tieto finančné prostriedky nám veľmi chýbajú, ale stále sa to rieši,  

- uviedla, že treba vidieť súvislosti trochu širšie, všetko sa porovnáva k obdobiam 
predchádzajúcim, to znamená, že by sa to malo porovnávať k nákladom, pretože náklady 
sú iná ekonomická kategória ako výdavky,  
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Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že to síce situáciu vysvetľuje, ale žiaľ nerieši, ale uviedol, že teraz poprie svoje 

ekonomické nazeranie, skúsi pre túto chvíľu a na hodne dlho zabudnúť na roky 2008, 
2009, 2010, čo sa týka vyrúbenia poplatkov za likvidáciu a zvoz komunálneho odpadu, 
nepodá v tejto súvislosti žiadny poslanecký návrh a na jednotlivých zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva sa bude pýtať, či sa tak udialo resp. prečo sa neudialo a čo s tým, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ju zaráža, že hneď na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva po prijatí 

rozpočtu je predložený takýto rozsiahly návrh na úpravu rozpočtu, pretože si myslela, že 
takéto úpravy nebudú,  

- opýtala sa, či mesto ešte nemá nejaké nezaplatené faktúry staršie ako z roku 2011,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že faktúry z roku 2011, ktoré mali splatnosť v roku 2011 sú zaplatené, nie sú 

zaplatené tie faktúry, ktoré majú splatnosť v roku 2012, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že nerozumie tomu, prečo sa v materiáli uvádzajú také aktivity, ktoré nie sú 

celkom premyslené, napríklad schodisko v dome kultúry, možno keby bolo MsKS právny 
subjekt, tak by sa tým zapodievalo možno ináč, a takisto keby bol sčasti prenajímateľ 
budovy, tak by sa z časti podieľal na nákladoch; uviedla, že jej chýba ucelený pohľad, 
ďalej, že je to nesystematické a na budúce zasadnutie bude predložený ďalší návrh na 
úpravu rozpočtu, pretože ak nebol reálne urobený rozpočet v januári, tak sa to bude ťahať 
aj ďalej, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že rozpočet je živý materiál,   
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona si myslí, že rozpočet je zákon mesta, ktorý by sa mal dodržiavať, 
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že verí, že bude ocenené gesto Ing. Barana a pôjde to ďalej čoraz k lepšiemu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,  
B. schvaľuje 

úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:  
 

Bežné príjmy:                                            11 650 042 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 241 015 EUR  
Rozdiel:                                                          409 027 EUR  

 
Kapitálové príjmy: 3 712 870 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 834 260 EUR 
Rozdiel: -121 390 EUR 
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Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 362 912 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 075 275 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:                                     287 637 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR 
Rozdiel: -80 043 EUR 
 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 937 639 EUR 
Výdavky celkom: 15 730 045 EUR 
Rozdiel celkom: 207 594 EUR 

 
Prezentácia: 16 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej 

starostlivosti mesta Šaľa - materiál číslo C 5/2/2012 
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS          
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti 
mesta Šaľa, 

B. schvaľuje 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
voči 47 dlžníkom v celkovej výške 8 108,58 eur a odpísať ich z účtovnej evidencie. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2012 - materiál číslo C 6/2/2012 
Predložila Margita Simighová, SOR referátu právneho a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



 42

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2012, 
B. schvaľuje 

plán verejného obstarávania na rok 2012. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora - materiál číslo C 7/2/2012 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či má viceprimátor vysporiadané všetky podĺžnosti voči mestu, ktoré vznikli 

vyplatením mzdy napriek tomu, že mu mestským zastupiteľstvom mzda nebola schválená,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že za mesiac január a február 2012 bola viceprimátorovi neoprávnene vyplatená 

odmena; bol vyzvaný listom, aby túto odmenu vrátil, ale zatiaľ ešte nie je tento jeho 
záväzok vysporiadaný, 

 
Ing. Peter Andráši 
- podal poslanecký návrh, aby sa viceprimátorovi priznala odmena v takej výške, ako 

poberal minulý rok, to je 500 EUR mesačne. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra 
Andrášiho v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora, 
B. schvaľuje 

odmenu zástupcovi primátora vo výške 500,- EUR mesačne za obdobie január 2012 – 
december 2012. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  10  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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8. Návrh platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 8/2/2012 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej - komisia neprijala uznesenie k predloženému materiálu 
a rozhodnutie ponecháva na poslancoch mestského zastupiteľstva . 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh platu primátora mesta Šaľa,  
B. súhlasí 

s platom primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od  
01. 01. 2012 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 2 272,- Eur. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke - materiál číslo C 9/2/2012      
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia neprijala uznesenie k predloženému materiálu. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Primátor mesta uviedol, že nakoľko nebol podaný žiadny návrh, bude to pokladať, že nie je 
navrhnutá žiadna odmena. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa, 
B. schvaľuje  

odmenu vo výške 0 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie  
od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011. 

Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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10. Úprava cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (DK, SD, MsÚ, ŠH) 
a poplatku za verejné WC - materiál číslo C 10/2/2012  

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej - komisia neprijala uznesenie k predloženému materiálu. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, či sa neprenajíma kolkáreň krátkodobo tretiemu subjektu,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že sa neprenajíma, nemáme to riešené, 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh, aby sa riešili krátkodobé prenájmy kolkárne vo vzťahu k tretiemu 

subjektu, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že takýto krátkodobý prenájom je v kompetencii primátora mesta. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa 
Morávka v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

úpravu cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (MsDK, SD, MsÚ, MsŠH) 
a poplatku za verejné WC,  

B. schvaľuje 
úpravu cenníkov krátkodobých nájmov v mestských objektoch (MsDK, SD, MsÚ, MsŠH) 
a poplatku za verejné WC, v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia s platnosťou  
od 20. 04. 2012, 

C. odporúča 
riešiť krátkodobé prenájmy kolkárne vo vzťahu k tretiemu subjektu. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Iveta Lakatošová, Narcisová 1948/17, Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatkov                 

z omeškania na nedoplatku za nájom bytu na ul. Narcisovej 1948/17 v Šali - materiál 
číslo D 1/2/2012 

Predložila  Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Predkladateľka materiálu upozornila na zmenu vo výške poplatkov z omeškania, ktoré boli 
spresnené správcovskou spoločnosťou BYTKOMFORT, s. r.o. a k 30. 03. 2012 predstavujú 
159,74 EUR. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej - komisia odporúča schváliť návrh uznesenia, teda odpustiť 
poplatky z omeškania.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania na nedoplatku za nájom bytu, 
B. schvaľuje 

odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 159,74 EUR pre Ivetu Lakatošovú,  
ul. Narcisová 1948/17, Šaľa. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Fotoklub Šaľa, o. z. – opakovaná žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové 

priestory a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šali-Veči - materiál číslo          
D 2/2/2012 

Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť nájomné vo výške  
1,20 EUR/rok a režijné náklady vo výške 200 EUR/rok. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová - poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh stanoviť nájomné vo výške 1,20 EUR/rok a režijné náklady  

vo výške 200 EUR/rok. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opakovanú žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory a režijných 
nákladov v Spoločenskom dome Šali - Veči, 

B. konštatuje, 
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v záujmovo -
spoločenskej a kultúrno - vzdelávacej činnosti Fotoklubu Šaľa, o. z. a zámer bol schválený 
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v zmysle § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
a zverejnený dňa 02. 04. 2012, 

C. schvaľuje 
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali-Veči, t. j.  
1,20 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2012  
do 31. 12. 2012 a režijné náklady vo výške 200,- Eur ročne. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15  
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Ing. Emese Kilácsková, Šaľa, Dolná č. 524/1 – prenájom pozemkov vo vlastníctve 

mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2012 

Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť úpravu doby nájmu na dobu 
neurčitú. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úpravu doby nájmu Nájomnej 
zmluvy č. 1800/92 zo dňa 22. 07. 1992 v znení dodatkov na dobu neurčitú 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: 
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnených plôch   

a zabezpečovaní údržby, poriadku a čistoty na vlastné náklady nájomcu,    
b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol zverejnený dňa 02. 04. 2012, 
C. schvaľuje 

prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa – úpravu doby nájmu Nájomnej zmluvy  
č. 1800/92 zo dňa 22. 07. 1992 v znení dodatkov na dobu neurčitú, pre Ing. Emese 
Kilácskovú, so sídlom Šaľa, Dolná 524/1, IČO: 11 972 416. 

Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. Vladimír Rácz a manž. Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa – spôsob určenia 
nakladania s majetkom mesta - materiál číslo D 5/2/2012 

Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predložený návrh. 

 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že sa na neho obrátil p. Rácz, ktorý je invalidný dôchodca a snažil sa mu priblížiť 

svoju situáciu, z čoho vyplýva, že p. Rácz mal od mesta nájomnou zmluvou súhlas na 
umiestnenie tejto prefabrikovanej garáže na mieste neďaleko výmenníkovej stanice, ktorú 
mesto voľakedy dávno predávalo; v roku 2007 preložil na žiadosť mesta túto garáž, 
pretože tam p. Patrik Polák robil nejakú rekonštrukciu a mesto vtedy prípisom vtedajšieho 
prednostu Mgr. Belického požiadalo, aby premiestnil svoju garáž na miesto, ktoré mu 
mesto určilo, 

- uviedol, že p. Rácz má nájomnú zmluvu, nemá dostatočný príjem, na vlastné náklady si 
vybudoval základy, vjazd z prefabrikátov a nakoľko sa táto garáž nachádza neďaleko jeho 
bydliska má obavu, že teraz môže o ňu prísť, preto by si rád tento pozemok odkúpil s tým, 
že má dať do poriadku všetky náležitosti, ktoré nie sú v súlade so zákonom, 

- uviedol, že s prekládkou boli spojené náklady, preto by p. Rácz chcel odkúpiť pozemok, 
na ktorom je umiestnená prenosná garáž, 

- navrhol, že ak nie je v súvislosti s týmto pozemkom žiadny investičný zámer, aby sa zo 
sociálneho dôvodu rozhodlo o odpredaji predmetného pozemku,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že z diskusného príspevku Ing. Bartošoviča mu vyplynulo, že navrhuje hlasovať 

najprv o alternatíve B. navrhnutého uznesenia a prípad hodný osobitného zreteľa bude 
naformulovaný v zmysle diskusného príspevku Ing. Bartošoviča.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Štefana 
Bartošoviča v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

spôsob určenia nakladania s majetkom mesta,  
B. schvaľuje 

zverejniť zámer odpredaja pozemku na ul. L. Novomeského v Šali, časť parc. č. 1611/1 
o výmere cca 19 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa spočívajúci v sociálnych dôvodoch (žiadateľ je invalidný dôchodca, dlhodobo 
užíva prenosnú garáž umiestnenú na predmetnom pozemku v blízkosti jeho bydliska) pre 
Vladimíra Rácza a manželku Annu, trvale bytom Šaľa, L. Novomeského 770/12, v cene           
49,790 Eur/m2, t. j. pri výmere cca 19 m2 je cena cca 946,01 Eur. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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5. Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami - materiál číslo D 6/2/2012 
Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia prerokovala informáciu a berie ju na vedomie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o odpredaji pozemkov pod bytovými domami, 
B. berie na vedomie 

informáciu o zmluvnom odplatnom prevode pozemkov v zmysle zákona NR SR  
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov: 
1. parc. č. 926 o výmere 308 m2 pod bytovým domom súp. č. 554, orient. č. 9 a 11, na 

Budovateľskej ulici v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre 
vlastníkov bytov podľa prílohy č. 1, 

2. parc. č. 924 o výmere 309 m2 pod bytovým domom súp. č. 552, orient. č. 15 a 17, na 
Budovateľskej ulici v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre 
vlastníkov bytov podľa prílohy č. 2. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu 

ponuku na kúpu garáže a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali - materiál číslo D 7/2/2012 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh podmienok na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na kúpu garáže, súp. č. 7175 a pozemku na Vlčanskej 
ul. v Šali, ako člena súťažnej komisie navrhuje Ing. Ondreja Moťovského. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Za členov súťažnej komisie sa prihlásili Ing. Peter Andráši a Mgr. Július Morávek - poslanci  
a Ing. Ivan Kováč - člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na 
kúpu garáže, súp. č. 7175 a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali, 
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B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže 

súp. č. 7175 a pozemku, parc. č. 916/9 o výmere 18 m2 na Vlčanskej ul. v Šali  
(za novou budovou fy Phobos),  

2. súťažné podmienky OVS podľa predloženého návrhu, 
3. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Peter Andráši, poslanec 
- Mgr. Július Morávek, poslanec 
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej  
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy  
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ 

C. odporúča 
 primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 

1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
garáže a pozemku na Vlčanskej ul. v Šali, 
T: do 2. mája 2012 Z: prednostka MsÚ 

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 28. 06. 2012 Z: predseda komisie 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu 

ponuku na kúpu prebytočného majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, 
Škoda Felícia combi a Škoda Felícia - materiál číslo D 8/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh podmienok  
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného 
majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi a Škoda Felícia, 
ako člena súťažnej komisie navrhuje Ing. Júliusa Bujdáka a Miroslava Geru. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Za členov súťažnej komisie sa prihlásili RSDr. Peter Gomboš a Ladislav Košičár. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na 
kúpu prebytočného majetku – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi, 
Škoda Felícia, 
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B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

prebytočného majetku – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi, 
Škoda Felícia, 

2. súťažné podmienky OVS podľa predloženého návrhu, 
3. členov súťažnej komisie: 

- RSDr. Peter Gomboš, poslanec 
- Ladislav Košičár, poslanec  
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej  
- Miroslav Gera, člen komisie ekonomickej  
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ 

C. odporúča  
 primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 

1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
prebytočného majetku – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia combi, 
Škoda Felícia, 
T: do 2. mája 2012 Z: prednostka MsÚ 

2. informovať MsZ o výsledku OVS 
T: 28. 06. 2012 Z: predseda komisie 

 
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parc.  

č. 2051/12 a časť parc. č. 1029, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha 
Bórika – II. etapa - materiál číslo D 9/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh uznesenia. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parc. č. 2051/12 a časť 
parc. č. 1029, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika, 

B. schvaľuje 
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa, 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 doriešení majetkových vzťahov - II. etapa, nasledovne:  
1. vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika: 
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 pozemok vedený v KN C na LV č. 6920, parc. č. 1028/1, zastavané plochy  
a nádvoria o výmere 818 m2, v hodnote 40 728,22 eur,  

2. vo vlastníctve Mesta Šaľa: 
 pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť parc. č. 2051/12, zastavané plochy  

a nádvoria o výmere cca 175 m2 (výmeru upresní GP), 
 pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť z parc. č. 1029, zastavané plochy  

a nádvoria o výmere cca 315 m2 (výmeru upresní GP), 
spolu v hodnote 27 302,10 eur. 

Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj bytu č. 30 v bytovom dome súp.  

č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali - materiál číslo D 10/2/2012 
Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh uznesenia. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie  

informáciu o cenových ponukách na odpredaj bytu č. 30 v bytovom dome súp. č. 378/15, 
na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali, 

B. schvaľuje   
opätovne zverejniť zámer priameho predaja majetku mesta, garsónky č. 30, v obytnom 
dome súp. č. 378/15, na parc. č. 524/6, P. J. Šafárika v Šali, s nasledovnými kritériami na 
podanie cenových ponúk: 
1. ponúknutá cena za garsónku č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15, vrátane podielu  

na spoločných častiach a zariadeniach v obytnom dome a podielu na pozemku parc. 
č. 524/6, musí byť minimálne vo výške ZP, t. j. 17 100 Eur, 

2. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote 
splatnosti voči mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam,  

C. odporúča  
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 
1. uverejniť oznam o zámere priameho predaja s požiadavkou na predkladanie cenových 

ponúk na odkúpenie garsónky č. 30, v obytnom dome súp. č. 378/15 na pozemku parc. 
č. 524/6, v zmysle schválených kritérií, 
T: do 15. mája 2012                            

2. doručené cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ. 
T: 3. zasadnutie MsZ v roku 2012 (predpokladaný termín 28. 06. 2012)         
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Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
10. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku  

na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali - IV.“ a opätovný návrh podmienok  
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 11/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh uznesenia. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu 

na Dolnej ulici v Šali - V.“, podľa predloženého návrhu, 
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,  
3. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Helena Psotová, poslanec 
- Mgr. Július Morávek, poslanec 
- Ing. Tibor Baran, člen komisie ekonomickej 
- Ing. František Botka, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

C. odporúča  
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

časti areálu na Dolnej ulici v Šali - V.“, 
T: do 30. apríla 2012               

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 3. zasadnutie MsZ v roku 2012         

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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11. DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku - materiál číslo     
D 12/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ v Šali 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča doplniť predložený materiál o ďalšie 
podklady súvisiace s územným plánom mesta, majetkové pomery. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či v prípade, ak sa odsúhlasí tento prenájom, nehrozí niečo podobné ako 

v prípade stavby obytnej zóny v Šali-Veči alebo Orechovej, teda že firma pôjde  
do konkurzu a mestu ostanú komunikácie a problémy,   

- uviedol, že napríklad na Orechovej bol investor, ktorý realizoval podobnú aktivitu a keď 
boli domy postavené a mali sa kolaudovať, neboli vybudované komunikácie, preto nebolo 
možné domy skolaudovať, firma išla do konkurzu a mesto muselo prevziať  
a dofinancovať túto aktivitu tak, aby sa to uviedlo do takého stavu, že sa komunikácie 
sprevádzkovali a podobný problém bol aj v Šali-Veči pri podobnej aktivite,   

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že spoločnosť DTN, s.r.o. požaduje len prenájom a komunikácie sú stále  

vo vlastníctve mesta, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že môže nastať aj taká situácia, ako bola v prípadoch, ktoré uviedol  

Ing. Bartošovič; rieši sa vydanie územného rozhodnutia pre danú lokalitu, mesto svojim 
špeciálnym stavebným úradom vydalo stanovisko, kde my ako mesto žiadame okrem 
riešenia samotnej časti komunikácie, ktorá má byť v bezprostrednom susedstve majetku 
DTN, s.r.o., riešiť túto prístupovú komunikáciu v celej dĺžke,  

- ďalej uviedol, že žiadateľ o územné rozhodnutie musí mať vzťah k pozemku na to, aby 
mohol realizovať svoju aktivitu, teda musí mať minimálne nájomný vzťah, nakoľko ide 
o mestský pozemok, 

- uviedol, že v roku 2003, keď sa predávala Orechová, každý tvrdil, aké to bude perfektné 
a nakoniec vznikli už spomínané problémy, takisto v tomto prípade nevie garantovať, že 
sa to nestane, budeme sa snažiť, aby bolo územné rozhodnutie aj stavebné povolenie 
vydané tak, aby bolo zabezpečené, že to v budúcnosti nebude musieť realizovať mesto,    

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- opýtal sa, či v tomto prípade nie je riešením kaucia, 
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že sa vráti k Orechovej; myslí si, že keby si vtedy budúci vlastníci, ktorí si 

kupovali pozemky, dohodli zmluvné podmienky, že zaplatia napríklad len 80 % ceny 
pozemkov a zvyšné finančné prostriedky zaplatia až po kolaudácii inžinierskych sietí, 

- opýtal sa, či by sa rovnaký model nedal prijať aj v tomto prípade a tiež uviedol, že by 
možno bolo vhodné viazať prípadný predaj pozemku na kolaudáciu inžinierskych sietí,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zo zákona nemáme nárok na takúto požiadavku, pretože vlastníkom budúcich 
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predávaných pozemkov nie je mesto, ale súkromný investor, 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že mal na mysli podmieniť prenájom zmluvou o budúcej zmluve alebo pri 

stavebnom konaní podmieniť tým, že to musí byť skolaudované, 
 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- myslí si, že stanovenie kaucie je dobrý nápad, napríklad by sa určila v hodnote toho, čo sa 

má vybudovať, a v prípade ak sa to vybuduje, tieto peniaze sa vrátia; v prípade, ak nie, tak 
by malo mesto finančné prostriedky na to, aby sa to dobudovalo,   

 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- opýtala sa, prečo bola žiadosť, ktorá prišla na mesto dňa 09. 09. 2011, predložená na 

rokovanie mestského zastupiteľstva až teraz; myslí si, že ide o veľkú plochu, preto by 
žiadosť mala byť úplnejšia, 

- podala procedurálny návrh, aby sa materiál stiahol z rokovania a aby sa žiadosť 
dopracovala tak, aby obsahovala všetko, čo má obsahovať. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 

- stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva. 
Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
12. Peter Ondriáš a manželka Stanislava, P. Pázmaňa 54/28, Šaľa – žiadosť o odkúpenie 

pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali - materiál číslo D 13/2/2012 
Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh uznesenia. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nevie, prečo je garáž väčšia ako mal pôvodný pozemok, myslí si, že treba na to 

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

žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali, 
B. konštatuje, 

že ide v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného 
prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, o pozemok zastavaný stavbou  
vo vlastníctve nadobúdateľa, 
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C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, CKN časť parc. č. 2310/1 v k. ú. Šaľa o výmere 1 m2 
(v zmysle geometrického plánu č. 4-86/2011 diel 4) v cene 49,79 Eur/m2, t. j. v celkovej 
sume 49,79 Eur pre Petra Ondriáša a manž. Stanislavu, obaja trvale bytom P. Pázmaňa 
54/28, Šaľa, v režime BSM. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3 207/1 
s následnou rekonštrukciou - V.“ - materiál číslo D 14/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže. 
  
Predkladateľka ďalej doplnila stanovisko JUDr. Silvii Benkovičovej, a to, že do podmienok 
súťaže bude do návrhu kúpnej zmluvy doplnené, že v prípade, ak kupujúci poruší záväzky 
dohodnuté v článku VI. bod č. 7, 8, 9, a to aj jednotlivo, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR za každé porušenie; tým nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na vyhlásenie OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062  
na ul. Komenského v Šali-Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou 
rekonštrukciou – V.“, 

B. ruší 
Uznesenie č. 12/2011 – XVI. v bode C z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali  
zo dňa 8. decembra 2011, 

C. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. 

č. 2062 na ul. Komenského v Šali - Veči, vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou 
rekonštrukciou – V.“, podľa predloženého návrhu, 

2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch, 
3. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Erika Velázquezová, poslanec 
- Ladislav Košičár, poslanec 
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej 
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
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- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

D. odporúča  
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ: 
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku  

na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského ulici v Šali - Veči, vrátane areálu na 
parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – V.“, 
T: do 30. apríla 2012                   

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 3. zasadnutie MsZ v r. 2012  

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici   
v Šali - VII.“ - materiál číslo D 15/2/2012 

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 

- uviedol, že uznesením komisie ekonomickej z 05. 12. 2011 bolo deklarované pripraviť 
nové súťažné podklady s doporučením ponechať pôvodnú kúpnu cenu za pozemok,  
t. j. 400 000 EUR a zvoľniť podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, 

- uviedol, že na zasadnutí komisie ekonomickej bola otázka, či tieto podmienky boli 
dodržané; p. prednostka uviedla, že áno, ale problém je v tom, že keď sa predávalo 
v tých mnohých súťažiach, tak sa predávalo 4 500 m² za nejakú cenu a v zásade tento 
moment mal byť premietnutý aj do tých ďalších podmienok,  

- uviedol, že teraz sa predáva takmer o 2 000 m² viac, ale za cenu nižšiu, ako bolo tých 
400 000 EUR za pôvodnú rozlohu s tým, že sa používalo ako zdôvodnenie ako príklad 
na ocenenie doporučené hodnoty z cenovej mapy mesta,  

- podal poslanecký návrh, aby sa použila presne tá istá sadzba, ako vychádza v pomere 
4 500 m² za 400 000 EUR, t. j. cca 88,9 EUR/m², čo pri rozlohe 6 440 m² činí  
572 000 EUR, navrhol doplniť do navrhnutého uznesenia v písmene B. schvaľuje,      
v bode č. 2 text „s tým, že minimálna cena za predávanú plochu 6 440 m² je 572 000 
EUR“. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana 
Bartošoviča v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
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A. prerokovalo  
návrh na vyhlásenie OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom 
realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VII.“, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov 

za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - 
VII.“, podľa predloženého návrhu, 

2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že minimálna 
cena za predávanú plochu 6 440 m² je 572 000 EUR, 

3. členov súťažnej komisie: 
- Ing. Štefan Bartošovič, poslanec 
- MUDr. Igor Bečár, poslanec 
- Ing. Ondrej Moťovský, člen komisie ekonomickej 
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

C. odporúča  
primátorovi mesta uložiť prednostke mestského úradu: 
1. v zmysle schválených podmienok vyhlásiť OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici  
v Šali – VII.“, 
T: do 30. apríla 2012                            

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 3. zasadnutie MsZ v r. 2012         

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
15. Informácia o prebytočnom majetku mesta – areál kotolne CK 32 - materiál číslo         

D 16/2/2012  
Predložila  Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

informáciu o prebytočnom majetku mesta – areál kotolne CK 32, 
B. odporúča  

primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:  
1. doriešiť majetkové pomery v areáli kotolne CK 32 so spoločnosťou MeT Šaľa spol. 

s r.o., 
2. vypracovať podmienky OVS na odpredaj prebytočného majetku – areálu kotolne  

CK 32 a predložiť na rokovanie MsZ. 
T: 3. zasadnutie MsZ v r. 2012 
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Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu, že rokovanie bude pokračovať až do ukončenia programu.  
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dielo „Údržba futbalového štadióna“ - materiál číslo F 1/2/2012  
Predložila Mária Szabová, referent RSMM    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- upozornil, že v čl. VII bod 7.6 je ako zodpovedný zamestnanec uvedený p. Jobbágy, ktorý 

bude ale v zamestnaneckom pomere len do 01. 05. 2012. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo uzatvorenú na údržbu futbalového štadióna na ulici Nitrianskej v Šali, 
v mestskej časti Veča, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka s názvom „Údržba futbalového 

štadióna“, 
b) Zmluvu o dielo na údržbu futbalového štadióna so zhotoviteľom FK SLOVAN 

DUSLO Šaľa, Nitrianska ul. 1727, 927 05  Šaľa, IČO: 17 642 868. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Zmluva o dielo „Oprava a údržba verejného osvetlenia“ - materiál číslo F 2/2/2012  
Predložila Mária Szabová, referent RSMM                                                                            
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

Zmluvu o dielo č. 90/2012 „Oprava a údržba verejného osvetlenia“, 
B. berie na vedomie 

1. výsledok verejného obstarávania - verejná súťaž - podlimitná zákazka s názvom 
„Oprava a údržba verejného osvetlenia“,  

2. Zmluvu o dielo č. 90/2012 „Oprava a údržba verejného osvetlenia“ so zhotoviteľom 
Brantner Nové Zámky, s.r.o, Viničná 23, Nové Zámky, IČO: 31 440 291.   

 
Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – žiadosť o uzavretie zmluvy 

o zriadení vecného bremena - materiál číslo F 3/2/2012  
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ v Šali 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zriadenie vecného bremena,  
B. schvaľuje 

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení priamych plynovodov v zmysle 
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, na časti parc. č. 4115, časti parc. č. 4169/1, časti 
parc. č. 4182, časti parc. č. 4202, časti parc. č. 4221, časti parc. č. 4248, časti parc. č. 4249 
a časti parc. č. 4260 v k. ú Šaľa, zapísaných na LV č. 1, v zmysle geometrického plánu, 
pre budúceho oprávneného SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – 
odplatne. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dod. č. 1 a 2 
medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa - materiál číslo F 4/2/2012  

Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dodatkov č. 1  
a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa, 

B. schvaľuje 
návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dodatkov č. 1  
a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa, 

C. odporúča 
primátorovi mesta:  
1. podpísať Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci zo dňa 08. 06. 2009 v znení dodatkov  

č. 1 a č. 2 medzi Duslo a.s. a Mestom Šaľa, 
2. uložiť prednostke mestského úradu zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2013 

výmenu palubovky v Mestskej športovej hale. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Zmluva o dielo „Údržba verejnej zelene“ - materiál číslo F 5/2/2012  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, poverená riadením OTČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v predložených materiáloch týkajúcich sa výsledkov verejného obstarávania 

a zmluvy o dielo sa v jednom prípade schvaľuje výsledok a zmluva, a v druhom prípade 
len berie na vedomie; opýtal sa, či by to nemalo byť jednotné,  

- ďalej uviedol, že ho prekvapil výsledok elektronickej aukcie a je pre neho 
nepochopiteľné, že víťaz súťaže môže znížiť cenu z cca 1 mil. EUR na 391 034 EUR; 
opýtal sa, ako je to možné, pretože činnosti, ktoré majú robiť, sú tak rozsiahle, že si myslí, 
že to za tak nízku cenu nie je možné spraviť a obáva sa toho, aby výsledkom nebolo 
niekoľko dodatkov alebo nekvalitná práca,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že na to nevie odpovedať, je to výsledok verejného obstarávania, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že aj nás to prekvapilo, podľa vyjadrenia spoločnosti, ktorá takéto práce 
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vykonáva, o tom, či naše podklady boli správne, a či sa dá lavírovať s cenou, boli 
podklady zadané mestom správne a zostáva na nás kontrola kvality prác,  

 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že celkový rozsah prác bol znížený o jesenné vyhrabávanie a čistenie pieskovísk, 

tieto práce budú riešené objednávkou podľa finančných možností mesta; ďalej uviedla, že 
výkaz výmer sa prispôsoboval rozpočtu mesta,   

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že dnes sa práve čistili pieskoviská a dovážal sa nový piesok do pieskovísk 

v meste,   
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že toto sa uskutočnilo zvlášť na objednávku, podľa toho, koľko budeme mať 

finančných prostriedkov na nákup piesku, sa bude výmena piesku vykonávať,  
- uviedla, že je ťažké hodnotiť, či sa za vysúťažené ceny dajú požadované práce urobiť 

a tiež zopakovala, že je na nás, aby sa odsledovalo, aby boli ceny dodržané,  
- uviedla, že majú iný systém práce, ako bol zaužívaný, podľa jej názoru zatiaľ vykonaná 

práca bola v poriadku, 
 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, kto čistí komunikácie a upozornil na to, že sa spravia kopy pri krajnici, ktoré sa 

znova rozjazdia, pretože nie sú hneď odpratané,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že tým, že od 01. 05. 2012 bude platiť nová organizačná štruktúra, budú všetky 

tieto činnosti spadať pod jeden odbor a bude lepšia koordinácia týchto činností; ďalej 
uviedla, že nie všetky práce, napr. čistenie alebo orezávanie porastov zabezpečuje mesto, 
môžu to robiť aj iné organizácie, takže nie vždy za to zodpovedá mesto, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- opýtal sa, či sa konzultovalo s nejakým iným mestom, kde vykonáva tieto práce 

predmetná firma, aby sa dali porovnať ceny, 
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že podmienkou účasti v súťaži bolo aj predloženie referencií,   
 
Ing. Peter Andráši  
- uviedol, že on mal skôr na mysli, či bola vysúťažená cena konzultovaná s nejakým iným 

mestom,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že predložené referencie boli v poriadku a cena nebola konzultovaná s inými 

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

zmluvu o dielo na údržbu verejnej zelene na území mesta Šaľa,  
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B. berie na vedomie 
výsledok verejného obstarávania - verejná súťaž - nadlimitná zákazka „Údržba verejnej 
zelene“, ako aj uzatvorenú zmluvu o dielo so zhotoviteľom VOMA-SK, spol. s r. o.,  
so sídlom Legionárska 9, 010 01  Žilina, IČO: 36 625 612. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Kúpna zmluva č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie k projektu „Domov 

dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 6/2/2012  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca RRSaŠF   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Kúpnu zmluvu č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie k projektu „Domov dôchodcov 
Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Domov dôchodcov 

Šaľa interiérové vybavenie“, 
b) Kúpnu zmluvu č. 2701/500/2012 na interiérové vybavenie k projektu „Domov 

dôchodcov Šaľa“ s predávajúcim DREVONA GROUP s.r.o., Výhonská 1, 835 10 
Bratislava, IČO: 45 895 856, DIČ: 2023142979, IČ DPH: SK2023142979. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov - materiál číslo H 1/2/2012 
Predložil PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- uviedol, že je pre neho nepochopiteľné, ako mohla byť v budove mestského úradu 

zriadená kancelária terénneho sociálneho pracovníka, ktorú denne navštevuje množstvo 
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bezdomovcov a ktorí sa zdržiavajú v okolí mestského úradu, 
- ďalej uviedol, že sa na neho obrátilo už mnoho občanov, ktorí považujú vzniknutú 

situáciu za neúnosnú,  
- tiež uviedol, že podľa jeho informácií sú na trvalý pobyt v meste prihlásení mnohí 

bezdomovci pochádzajúci z iných miest a obcí,    
- podal poslanecký návrh, aby sa okamžite presťahovala kancelária sociálneho terénneho 

pracovníka do priestorov objektu na Partizánskej ulici, 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh, aby sa hlasovalo o alternatíve B., čo je v podstate súčasný stav, 

to znamená prevádzkovať nocľaháreň rovnako ako v minulých rokoch,  
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh  
- uviedla, že je rada, že vypracovaný materiál sa konečne zaoberá touto problematikou, 

pretože je potrebné sa o týchto ľudí postarať,  
- myslí si, že vhodným riešením by bola alternatíva C., kedy by boli vyriešené celoročné 

priestory,   
 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s celoročnou prevádzkou, ale nie je na to finančné krytie, všetky 

ostatné alternatívy, okrem súčasného stavu, vyžadujú finančné náklady, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že alternatíva C. hovorí o tom, že by sa presunul aj útulok z Jazernej, ktorý sa 

nachádza v byte v obytnom dome, kde bola podaná aj petícia, predajom tohto trojizbového 
bytu by sa získali finančné prostriedky na adaptáciu priestorov, aby v nich mohla byť 
celoročne prevádzkovaná nocľaháreň,  

- uviedol, že súhlasí s tým, čo povedal Mgr. Varsányi, a práve celoročná prevádzka 
nocľahárne na Partizánskej ulici by umožňovala zriadenie kancelárie terénneho sociálneho 
pracovníka, 

- uviedol, že prebehlo niekoľko rokovaní za účasti p. Gálla, riaditeľa OSS a Mgr. Csikósa, 
na ktorých sa zhodli, že alternatíva C. je asi najschodnejšia a zadáva určité perspektívy 
celoročnej funkcie; komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky preferuje alternatívu 
E. 

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že je dosť zmätený z toho, že je v materiáli predložených 6 alternatív, ale nevie, 

čo bolo motívom predkladateľa, pretože v návrhu na uznesenie nie je žiadny bod, že by 
mestské zastupiteľstvo niečo schvaľovalo; toto asi nie je materiál na rozhodovanie 
mestského zastupiteľstva, je predložených 6 alternatív a nech si mestské zastupiteľstvo 
vyberie, čo sa mu hodí,   

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že nešlo o to, aby sa rozhodlo, ale o to, aby sa pripravil nejaký koncepčný 

materiál a možno do budúcna je tu istý priestor, aby sa na ďalšom mestskom 
zastupiteľstve prijali isté opatrenia,  

- myslí si, že jeho úlohou bolo spracovať materiál aj alternatívne, teda predostrieť možnosti, 
čo by to obnášalo z hľadiska finančného a možno aj sociálnej práce, teda boli predložené 
alternatívy, s ktorými treba pracovať, 
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Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že alternatívu B. navrhol z dôvodu, že ak príde niekto o polroka alebo o rok 

s nejakým iným riešením, môže sa do toho ísť,  
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že preto, aby sa títo ľudia bez domova nepohybovali v meste tak ako doteraz, 

bolo by vhodné zriadiť útulok s celoročnou prevádzkou s tým, že na celoročnú prevádzku 
je príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

 
Martin Alföldi 
- podporil názor Mgr. Morávka, pretože alternatíva, ktorú navrhuje Ing. Psotová, je 

požiadavka na rozpočet mesta minimálne vo výške 190 000 EUR, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že náklady na rekonštrukciu vo výške 190 000 EUR by boli vtedy, keby sa išla 

rekonštruovať plná verzia, čiastočné úpravy sa dajú robiť za cca 30 000 – 40 000 EUR,   
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že chce upozorniť na to, že aj keď je nutné sa o bezdomovcov postarať, ale aby 

sme nakoniec nevynaložili na nich viac finančných prostriedkov ako na mestských 
policajtov, pretože podľa jeho názoru sa hýbeme už v závratných číslach, 

- opýtal sa, či vieme identifikovať, ktorí sú „naši“ bezdomovci a vyžiadať si, pokiaľ sa 
staráme o bezdomovcov z iných obcí, nejaký príspevok, 

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že je identifikovaných cca 40 - 50 bezdomovcov, z čoho možno 5-ti sú takí, ktorí 

majú trvalý pobyt inde ako v meste; k vyjadreniu Ing. Andrášiho o závratných číslach 
uviedol, že si myslí, že ľudský život je cennejší a nedovolí si tvrdiť, že sa o týchto ľudí 
netreba starať, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že netvrdil, že sa o týchto ľudí netreba starať, ale poukazoval na to, že zateplenie 

objektu a podobné aktivity nie sú nevyhnutné,   
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že čo sa týka sumy 190 000 EUR, o tejto sume sa hovorilo, keď bol zámer ísť  

do štrukturálnych fondov, ale uprednostnila sa alternatíva vybudovania domova 
dôchodcov. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení: 
vynechať pôvodne navrhnuté písmeno B. navrhnutého uznesenia a doplniť písmeno  
B. schvaľuje v znení: 
- presun kancelárie terénneho sociálneho pracovníka z priestorov mestského úradu  

do budovy na Partizánskej ulici, 
Prezentácia: 16 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Varsányiho a Ing. Jozefa Mečiara  v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na trvalé riešenie nocľahárne pre bezdomovcov, 
B. schvaľuje 

1. presun kancelárie terénneho sociálneho pracovníka z priestorov mestského úradu  
do budovy na Partizánskej ulici, 

2. alternatívu B. (viď. prílohu k uzneseniu).  
 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali - materiál číslo H 2/2/2012 
Predložil PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK                
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- podporila zámer zriadenia Mestského múzea v Šali, myslí si, že taký by mal byť aj názov 

predloženého materiálu, opýtala sa, či bol odbor kultúry zrušený, a kto bude nositeľom 
tejto úlohy,  

- podala poslanecký návrh, a vzhľadom na finančnú situáciu mesta navrhla zmeniť písmeno 
B. schvaľuje, predloženého uznesenia - zámer zriadenia Mestského múzea v Šali  
s realizáciou podľa finančných možností mesta, 

- uviedla, že by sa mala zmapovať ľudová kultúra a meštianska kultúra; je na to potrebných 
veľa odborníkov a niekto musí byť garantom zriadenia múzea, opýtala sa, či garantom 
bude mestské kultúrne stredisko, lebo tomu neporozumela,  

 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že v prvej fáze by nemohlo vzniknúť múzeum, pretože nemáme zbierkový fond, 

pointou celého je, že treba začať zariadením múzejnej prezentácie,  
- uviedol, že pointa toho materiálu je, že je tu aj budúcnosť, je to materiál s víziou, a je to 

istým spôsobom manuál na takúto činnosť, aby to nezapadlo prachom, a aby sme boli tou 
generáciou, ktorá urobí niečo, čo neurobili generácie pred nami, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tiež si myslí, že zriadenie múzea nie je ľahké, dokonca je veľmi skeptický, ale 

uviedol, že úžasnejší materiál, ako tento ešte nečítal,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že mesto v súčasnosti nemá etnografa, prihovára sa za to, aby sa na tomto 

pracovalo v postupných krokoch, privítal by, keby bol tento materiál predložený skôr, 
uviedol, že je tu otázka priestorovosti, kde umiestniť toto múzeum, 
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PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že na začiatok by stačila jedna miestnosť s vitrínami, a čo bude ďalej nasledovať 

je vec finančnej kondície mesta, chuti ľudí, pretože si myslí, že tam nemusia robiť len 
profesionálny zamestnanci, 

 
Mgr. Július Morávek 
- myslí si, že by sa mohlo spolupracovať aj s Centrom voľného času, kde pôsobí 

archeologický krúžok, ktorý dosahuje vynikajúce výsledky,  
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že tento materiál dal na oponentúru do Ponitrianskeho múzea, do Mestského 

múzea v Bratislava, do Breznianskeho múzea, akceptoval ich pripomienky a bol by rád, 
keby sa ďalej rozvíjala spolupráca s Ponitrianskym múzeom.   

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny 
Psotovej v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

rámcový návrh – Zriadenie Mestského múzea v Šali, 
B. schvaľuje 

zámer zriadenia Mestského múzea v Šali s realizáciou podľa finančných možností mesta. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Koncepcia rozvoja kultúry na území mesta Šaľa (základný sylabus) - materiál číslo          

H 3/2/2012                                                                                          
Predložil PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSVaK     
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že kultúra je veľmi dôležitá a nemyslí si, že by to mal byť len doplnok meského 

kultúrneho strediska, je pre ňu nepochopiteľné, že kultúra v takom regióne, ako je Šaľa sa 
robí takýmto spôsobom, 

- ďalej uviedla, že nevie o zmenách, ktoré boli v rámci kultúry robené a myslí si, že by bolo 
vhodné mestské zastupiteľstvo o týchto zmenách informovať, stále si myslí, že kultúru 
treba riešiť komplexne, to znamená, že v prvom rade je nutné mať analýzu, musí byť 
uvedené, kto zastrešuje, a kto je zodpovedný za kultúru, 

- podala poslanecký návrh - uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

základný sylabus pre vypracovanie koncepcie rozvoja kultúry na území mesta Šaľa,  
B. odporúča 
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primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ: 
predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu. 
T: september 2012  

- opýtala sa, ako bude s kultúrou po 01. 05. 2012, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že po 01. 05. 2012, keď bude platiť nová organizačná štruktúra, tak terajší odbor 

školstva, kultúry a sociálnych vecí sa rozdelí a náplň práce kultúry bude prejde na mestské 
kultúrne stredisko. 

 
Z dôvodu výpadku elektrického prúdu sa hlasovalo aklamačne.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

základný sylabus pre vypracovanie koncepcie rozvoja kultúry na území mesta Šaľa,  
B. odporúča 

primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ: 
predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu. 
T: september 2012  

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

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

 
                Ing. Erika Velázquezová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 3. mája 2012   


