
ZÁPISNICA 
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

28. júna 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  
3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
16 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnení: Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Martin Alföldi 
navrhol zmeniť poradie prerokovania materiálov v písmene C. Hospodárenie mesta 
nasledovne: 
1. materiál číslo C 2/3/2012 - Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení  

a dlhodobých cieľov  
2. materiál číslo C 3/3/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2012 

3.   materiál číslo C 1/3/2012 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012  
 
stiahol z rokovania z písmena F. Právne záležitosti: 
- materiál číslo F 2/3/2012 - Simona Meszárošová, Hollého 32, Šaľa – žiadosť o uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena  
 
stiahol z písmena B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení: 
- materiál číslo B 1/3/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 

o cenách za sociálne služby na území mesta  
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Primátor mesta uviedol, že materiál B 1/3/2012 sťahuje z dôvodu, že bola posunutá 
účinnosť novely zákona o sociálnych službách a toto VZN je bezpredmetné a bude 
predložené aktuálne po prijatí zákona. 

 
Hlasovanie o zmene poradia prerokovania materiálov v písmene C. Hospodárenie mesta 
nasledovne: 
1. materiál číslo C 2/3/2012 - Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení 

a dlhodobých cieľov  
2. materiál číslo C 3/3/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2012 

3. materiál číslo C 1/3/2012 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 
2012  

Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiály budú prerokované podľa schváleného poradia. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/3/2012    
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 - materiál číslo A 2/3/2012 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/3/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 

4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012 - materiál 
číslo A 4/3/2012  
predkladá Margita Simighová, referent pre verejné obstarávanie 

5. Informácia o vydaní „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - materiál 
číslo A 5/3/2012 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
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B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení  

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta - materiál číslo B 2/3/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    

   
C. Hospodárenie mesta 

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov - 
materiál číslo C 2/3/2012 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OEaP 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 - materiál číslo  
C 3/3/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 

3. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012 - materiál číslo 
C 1/3/2012  
predkladá Margita Simighová, referent pre verejné obstarávanie 

  
D. Majetkové záležitosti 

1. Magdaléna Vadászová, Šaľa, SNP 954/18; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD 
Höhe Im Nesselbornfeld 21 – spôsob určenia nakladania s majetkom mesta - materiál 
číslo D 1/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. Vladimír Rácz a manž. Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa – prevod pozemku na ul. 
L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 2/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM  

3. Ing. Tatiana Sedláková, Fraňa Kráľa 1866/1, Šaľa – žiadosť o  odpustenie poplatku 
z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady - materiál číslo D 3/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM    

4. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – žiadosť o prenájom 
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 4/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM   

5. DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu prípadu 
hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie - materiál číslo D 5/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

6. Zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. 10/2003/Záhradky na prenájom pozemku – 
záhradky, v majetku mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 6/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

7. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta, časť parcely č. 2051/12 a časť parciel č. 1029 
a 1030/1, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika, bytom 
Hurbanova 911/12, Šaľa, ako prípad osobitného zreteľa – II. etapa - materiál číslo 
D 7/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

8. Ing. arch. Viktor Becker a manž. Andrea, Švermova 30, Šaľa – prevod majetku mesta, 
časť parc. č. 4143/1 v Šali - materiál číslo D 8/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
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9. Arpád Kuki – PRINC, Vydrany 132 – žiadosť o prenájom pozemku na Štúrovej ul. 
v Šali - materiál číslo D 9/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

10. TJ Slovan DUSLO Šaľa – návrh na prehodnotenie prenájmu objektu „Kolkárne“ na ul. 
Hornej v Šali a návrh cenníka krátkodobých nájmov - materiál číslo D 10/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

11. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže 
súp. č. 7175 na Vlčanskej ul. v Šali, vrátane pozemku, parc. č. 916/9“ - materiál číslo 
D 11/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM  

12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
prebytočného majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia 
combi a Škoda Felícia“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže - materiál číslo D 12/3/2012 
predkladá Ing. Július Bujdák, predseda komisie; Mgr. Miloslava Bartíková, referent 
OSMaZM 

13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy 
súp. č. 2062 na ul. Komenského vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou 
rekonštrukciou – V. a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže - materiál číslo D 13/3/2012 
predkladá Ing. Erika Velázquezová, predsedníčka komisie; Mgr. Miloslava Bartíková, 
referent OSMaZM 

14. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 
časti areálu na Dolnej v Šali – V.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej  súťaže - materiál číslo D 14/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

15. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici  
v Šali - VII.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - 
materiál číslo D 15/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

16. Návrh na zmenu využitia majetku mesta - materiál číslo D 16/3/2012 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 

17. 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 a návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže - materiál číslo D 17/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
 

E. Personálne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
F. Právne záležitosti 

1. ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení 
vecného bremena - materiál číslo F 1/3/2012 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. Návrh Zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“ - materiál číslo F 3/3/2012     
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností     
 

G. Vystúpenia verejnosti 



 5

H. Rôzne 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2012 - 

materiál číslo H 1/3/2012 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
      

Časť IV. Ukončenie 
 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Peter Andráši 
členovia: Ing. Marián Antal, Mgr. Jozef Varsányi 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednostka Mestského úradu v Šali 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Mgr. Július Morávek a MUDr. Jozef Grell  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, skonštatoval, že Milena Veresová a Gabriela Talajková 
overili správnosť a úplnosť zápisnice z 2. zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo  
19. apríla 2012. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 3. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
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Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, aký je súčasný stav riešenia domova dôchodcov a stav prípravy realizácie CMZ, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že (čo sa týka CMZ) bola na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré 

overil riadiaci orgán, podpísaná zmluva s dodávateľom, bola zaslaná na riadiaci orgán 
a čaká sa na dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku                
z riadiaceho orgánu, teda gestorského ministerstva, Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, 

- ďalej uviedol, že v prípade, ak bude podpísaný a účinný dodatok, dôjde v zmysle zmluvy 
k odovzdaniu staveniska a k začatiu prác,  

 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, kedy približne sa plánuje začať s realizáciou CMZ, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že táto otázka vždy vychádzala zo SORO ROP v Nitre, ktorý je kontrolný orgán, 

podľa doterajších informácií bol dodatok kontrolnými orgánmi ministerstva skontrolovaný 
a zaslaný na podpis ministrovi; hneď ako bude výzva na podpis zmluvy, tak budeme 
konať; predpokladá, že by to mohlo byť do 10 dní, kedy by už mohol byť dodatok 
podpísaný, 

 
Ing. Jana Nitrayová    
- uviedla, že čo sa týka domova dôchodcov, stavenisko bolo odovzdané, uskutočnili sa dva 

kontrolné dni, firma začala vypratávať stavenisko, urobila oplotenie staveniska a výruby 
drevín, 

- ďalej uviedla, že bol dodaný zoznam subdodávateľov; myslí si, že nasledujúci kontrolný 
deň je v pondelok (02. 07. 2012), kedy by už mali začať s prácami, pretože žiadali ešte 
krajský pamiatkový úrad o nejaké bližšie stanovisko; stavebné práce predpokladajú, že 
začnú v auguste,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že 29. 06. 2012 bude zaslaný list spoločnosti EURO – BUILDING a. s.,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že by chcel poukázať na verejné obstarávania týkajúce sa rekonštrukcií, kde 

jediným kritériom je cena, ale výsledky vidíme nielen my, ale aj občania vo forme 
nekvalitnej, niekedy až amatérskej práce, 

- poukázal na kvázi úsporu v prípade CMZ oproti navrhovaným cenám; uviedol, že všetko, 
čo sa okolo tohto verejného obstarávania udialo je legálne a nehľadajme tam žiadne 
pochybenie, ale chce poukázať na to, že keď sa vynechajú cenové ponuky, z ktorých jedna 
bola cca na 1,3 mil. EUR a druhá cca na 2,1 mil. EUR, tak ostatné cenové ponuky sa 
veľmi podobali; záverečná suma po elektronickej aukcii je vo výške 52 % z pôvodne 
navrhovanej ceny,  

- predniesol niekoľko otázok smerujúcich na členov komisie, a to napríklad, či sa zaujímali 
o to, aký technický „zázrak“ použije víťazná firma, ktorý dovolí pri dodržaní kvality 
a naprojektovaných vecí zhotovenie akcie v cene takmer o polovicu nižšej, 

- ďalej uviedol, že ak sa zaujímali, tak by rád videl výsledky jednaní, ak sa nezaujímali, tak 
by rád vedel prečo, pretože 50 % úspora je podľa neho „uletená“, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že na túto časť interpelácie bude odpovedané písomne v stanovenom termíne,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že by bol rád, keby tu teraz zaznelo niečo o preplatení alebo nepreplatení položky 

na rekonštrukciu MŠ Hollého, teda suma aj dôvod, prečo je to tak, vyžiadal si posledný 
zápis z kontroly, opýtal sa, o akú sumu ide, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bola zaslaná žiadosť o platbu vo výške 296 000 EUR, 
 
Ing. Jana Nitrayová    
- uviedla, že správa z kontroly ešte nebola mestu Šaľa zaslaná, dňa 11. 06. 2012 boli 

dopĺňané mená účastníkov kontroly, pretože boli nečitateľné, kontaktovali sme sa 
s kontrolným manažérom, ktorý uviedol, že on najprv urobí závery, ktoré postúpi na 
ministerstvo financií a správu pošle písomne, žiadne bližšie informácie nechcel povedať,  

- uviedla, že o sume sa nehovorí, ale ide o kontrolu na mieste, kde sa kontrolujú stavebné 
práce ako aj účtovné doklady, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či existuje nejaká súčinnosť mesta so živnostenským úradom, s hygienou, 

stavebným úradom pri povoľovaní rozličných prevádzok v meste, napr. autoservisy medzi 
rodinnými domami a pod.  

- uviedol, že by chcel vedieť, ako vyriešiť ten stav, aby sa k povoľovanému objektu mali 
možnosť vyjadriť nielen susedia, ktorých domy sú v priamom susedstve povoľovanej 
prevádzky, ale aj ďalší, ktorých sa takáto prevádzka takisto týka a aby sa to nedozvedeli 
až vtedy, keď začne prevádzka fungovať a všetko je legálne,   

- uviedol, že by bol rád, keby niekto zo strany mesta (kto by mal chuť) takýto návrh 
spracoval a ďalej by bol rád, keby na stránkach mesta boli schopní vyčítať, ktorá  
konkrétna osoba je za povolenie jednotlivých vecí zodpovedná,  

- opýtal sa, v akom stave je vypracovávanie dopadovej štúdie týkajúcej sa ZŠ Bernolákova, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na poslednú otázku odpovie PaedDr. Vrbovský a na ostatné bude odpovedané 

písomne v stanovenom termíne, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že čo sa týka uznesenia ohľadne ZŠ Bernolákova z minulého zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, bolo jasne odporučené, aby sa vypracovala analýza s tým, že 
má byť predložená na posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku,  

- uviedol, že preto, aby boli údaje čo najpresnejšie, je potrebné počkať na údaje zo začiatku 
školského roka; pravidelne každý mesiac na komisii školstva sa zaoberajú situáciou na 
jednotlivých školách,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že pozitívne hodnotí to, že za posledné mesiace nadobúda komunikácia  

s viacerými zástupcami mesta pozitívny smer,  
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Ing. Štefan Bartošovič 
- interpeloval primátora mesta a požiadal ho, aby zabezpečil dodržiavanie termínov 

predkladania kompletných materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva, a to  
v termíne stanovenom v rokovacom poriadku, 

- skonštatoval negatívny fakt, že od zverejnenia pozvánky po konanie mestského 
zastupiteľstva sa stále viac množia ďalšie materiály, doplnenia, opravy, a ak sa tento stav 
nezlepší, bude iniciovať prijatie uznesenia o tom, že mestské zastupiteľstvo nebude 
rokovať o bodoch, ku ktorým nebudú včas predložené kompletné materiály,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to bude dôsledne sledovať, 
 
Ladislav Košičár 
- uviedol, že by chcel poukázať na zlý stav chodníkov cez most a požiadal, aby sa povrch 

opravil nejakými novými technológiami, pretože doterajšie opravy sa vykonávali tak, že 
do roka boli tieto chodníky znova zničené, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sme už minulý rok kontaktovali Slovenskú správu ciest, odpoveď bola taká, že 

keď budú mať finančné prostriedky, tak to opravia; momentálne je v príprave list týkajúci 
sa nielen opravy chodníka na moste, ale mosta ako takého a obnovy vodorovného 
dopravného značenia na ceste I. triedy,  

 
Ladislav Košičár 
- ďalej upozornil na zápach v okolí autobusovej zastávky v Šali - Veči pri reštaurácii YPS, 

kde je prepadnutá hlavná cesta a na zápach pri čerpacej stanici EXTRABENZ, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že oslovíme Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., pretože to nie sú 

cesty v správe mesta,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- odpovedal ako člen výberovej komisie v prípade CMZ a uviedol, že on osobne, ako aj Ing. 

Husárik, ktorý bol takisto členom tejto komisie, už od začiatku tvrdili, aby terajší víťaz 
nebol daný do poradovníka, pokiaľ nevyrieši všetky resty, ktoré voči mestu má, pretože 
vysúťažená cena sa mu takisto zdá absurdná,   

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska žiakov a dorastencov v mestskej 

športovej hale; to, že každý rok dáva mesto finančné prostriedky na činnosť hádzanárov, 
to podporuje, ale upozornila na to, že hala nebola pripravená na takúto akciu, čo sa týka 
čistoty; všade bola špina, čo si myslí, že nie je otázka peňazí, ale otázka prístupu ľudí, 
ktorí sa o to starajú a myslí si, že to vrhlo zlé svetlo na Šaľu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto nedáva finančné prostriedky na činnosť hádzanárskeho klubu, ale na 

prevádzku športovej haly; ďalej uviedol, že čo sa týka neporiadku, budú upozornené 
upratovačky na dodržiavanie pracovnej náplne. 
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/3/2012    
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, ako môže objekt s kapacitou 15 miest využívať denne v priemere 15,7 klientov,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že taká bola skutočnosť, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že čo sa týka služieb, ktoré sú poskytované naviac a nie sú uvedené 

v organizačnom poriadku a ani v inom dokumente, je to otázka bezpečnosti osôb 
a majetku, pretože ak tam príde k nejakému úrazu alebo požiaru, tak na základe akého 
dokumentu boli tieto naviac služby poskytované, preto požiadal, aby sa táto situácia 
právne doriešila, pretože zodpovednosť za objekt má mesto,  

- uviedol, že on osobne nevidí problém v poskytovaní týchto služieb, ale v právnej čistote 
ich poskytovania, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- potvrdila opodstatnenosť príspevku Mgr. Morávka; predložený materiál bol konzultovaný 

s OSS, sociálnymi pracovníkmi, ktorí zabezpečovali tieto služby, ako aj mestským 
úradom, bránili sa tým, že služby, ktoré sú poskytované, umožňuje poskytovať zákon, 

- ďalej uviedla, že vo všeobecnosti to zákon umožňuje, ale vo vzťahu k tomuto 
konkrétnemu zariadeniu bol schválený len istý druh poskytovaných služieb a služby, ktoré 
boli poskytované v tomto zariadení naviac, boli poskytované síce v súlade  
so zákonom, ale nad rámec možností tohto zariadenia, 

 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že vždy bola za to, aby sa občanom bez domova poskytovali základné služby, 

ktoré je aj mesto povinné poskytovať, ale prekvapilo ju, že je poskytovaná činnosť, ktorá 
nie je schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, teda, že nikto si nenašiel 
čas, aby to dal zmluvne a legislatívne do poriadku, čo považuje za chybu,  

- uviedla, že ako odznelo v správe, je to neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov, 
pretože ide o veľký objekt, preto navrhla, aby na septembrové zasadnutie bol predložený 
materiál, v ktorom mestský úrad vytypuje iný, možno menší objekt, ktorý by bol schopný 
všetky služby uskutočňovať a všetky náležitosti by boli aj legislatívne doriešené,   

- podala poslanecký návrh, aby primátor mesta uložil mestskému úradu nájsť priestor pre 
nocľaháreň tak, aby mohla od zimných mesiacov fungovať a priestory na Partizánskej je 
potrebné riešiť iným spôsobom alebo dať ho ako prebytočný a peniaze by išli na 
zariadenie nového objektu,  
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Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v predloženom materiáli sa hovorí o službách nad rámec, ale podľa neho 

prevádzkovateľom je OSS, ktorá robí veci, ktoré má v zmluve a služby, ktoré sú 
poskytované navyše, poskytuje občianske združenie, ktoré sa tam pohybuje, teda ide 
o činnosť, ktorá je mimo a nepatrí do činnosti nocľahárne v tom zmysle, ako ju schválilo 
mestské zastupiteľstvo a regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

- ďalej uviedol, že ide služby, ktoré oni poskytujú navyše, dobrovoľne a zdarma, dokonca 
na podporu tejto činnosti oslovujú sponzorov; ďalej uviedol, že mu to pripadá tak, že keby 
ktokoľvek z nás priniesol nejaké ošatenie alebo jedlo, tak porušuje zákon, pretože OSS to 
nemá v náplni,  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že v tomto objekte sú z pohľadu toho orgánu, ktorý je oprávnený povedať, čo sa 

v zmysle zákona o poskytovaní sociálnych služieb, môže nad rámec poskytnúť, ide 
napríklad o pranie, ktoré nevie, kedy si majú klienti vykonávať, nakoľko majú ráno  
po prenocovaní opustiť objekt, takisto ide napríklad o sklady, ktoré má v tomto objekte 
charita, 

- uviedla, že ak niekto iný ako prevádzkovateľ zariadenia poskytuje nejaké služby, tak 
všetko musí byť v súlade s dokladovou dokumentáciou zabezpečené, čo v zariadení na 
Partizánskej ulici nie je, preto je na to poukázané ako na rozpor so zákonom, pretože 
regionálny úrad verejného zdravotníctva nedal súhlas na takéto činnosti,  

- ďalej uviedla, že ide aj o ekonomickú stránku, oni všetky tieto služby zabezpečujú, ale 
neexistuje žiadny doklad, na základe ktorého to robia, ale výdavky spojené s touto 
činnosťou (energia, voda, vývoz smetí) sú na náklady mesta a to nie je v súlade  
so žiadnym právnym predpisom, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že si váži činnosť všetkých organizácií, ktoré poskytujú tieto služby, ale musí to 

byť nejako upravené; ďalej uviedla, že pochopiteľne nikto nebude nikomu brániť v tom, 
aby pomohol,  

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka  
- uviedol, že zatiaľ je všetko v poriadku, kým sa nič nestane, ale ak by sa niečo stalo, potom 

nastupuje právna zodpovednosť a snaha zbaviť sa zodpovednosti a vtedy vznikne 
problém, myslí si, že musí byť presne stanovená konkrétna zodpovednosť a náplň 
činnosti, ale potom by to podľa jeho názoru nebola nocľaháreň ale útulok, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že v správe sú všetky tieto skutočnosti uvedené, v útulku, ktorý sa nachádza  

na Jazernej ulici v Šali, je možné tieto služby poskytovať, pretože toto zariadenie je 
otvorené celý deň a je otvorené aj cez víkendy,  

  
Martin Alföldi 
- uviedol, že ani na Jazernej ulici nejde o celodenné zariadenie, je otvorené len v nedeľu 

a nie celý víkend, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že poskytované služby navyše, o ktorých sa hovorí, sú vydávanie šatstva a stravy 

a nevie si predstaviť, k akému úrazu by pri tom mohlo prísť,  
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Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že povinnosťou ÚHK je porovnať stav žiaduci, ktorý je uvádzaný v predpisoch 

a zákonoch, so skutočnosťou a rozdiely sú uvedené v správe, 
 
Milena Veresová 
- uviedla, že nocľaháreň aj útulok sú v meste problémom; ďalej uviedla, že keď sa predával 

areál na Dolnej, všetci vedeli, že charita sa presťahuje do objektu na Partizánskej, ale 
zjavne sa nedoriešili vzťahy,  

- ďalej uviedla, že v čase, keď sa schvaľovalo uznesenie o tom, že bude fungovať 
nocľaháreň, sa vedelo o tom, aké služby sa budú poskytovať; opýtala sa, či sme 
regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie nežiadali alebo sme ho nedostali, 
pretože ona nevidí problém v tom, že sa to robí, ale v tom, že to nebolo papierovo 
zrealizované,  

- myslí si, že väčšina pochybení je administratívneho charakteru, to znamená nedotiahnuté 
zmluvy, nepresné uznesenia a pod., ale to sú všetko veci, ktoré sa mali riešiť dopredu, nie 
po dvojročnej prevádzke nocľahárne,  

- uviedla, že predložený materiál hovorí o tom, že to celé nie je papierovo dotiahnuté, myslí 
si, že je dobré sa na to aj tak pozerať a dať do poriadku administratívne záležitosti, ktoré 
sú s tým spojené,  

- ďalej uviedla, že nesúhlasí s tým, že treba hľadať iný priestor pre nocľaháreň, pretože 
mesto bude mať ďalšiu prázdnu budovu a tiež si myslí, že budova na Partizánskej je 
ideálna na to, aby sa vytvoril nejaký koncept poskytovania tejto služby, ktorý bude 
dlhodobý, pretože čím dlhšie to bude fungovať, tým nižšie budú náklady na mnohé veci, 
ktoré s tým súvisia,  

- ďalej si myslí, že to riešenie, ktoré bolo navrhnuté tento rok, bolo aj z dôvodu, že na iné 
riešenie neboli finančné prostriedky; tiež si myslí, že je to téma na väčšiu diskusiu a nie je 
to o tom, že sa nájde menší objekt a všetko bude ružové, 

- znovu uviedla, že si treba dať do poriadku papiere, treba vedieť o čom robíme zmluvu, 
keď ju robíme, o čom robíme uznesenie, keď ho schvaľujeme a myslí si, že potom 
nebudeme musieť mať takéto správy, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že postreh p. Veresovej je veľmi správny, ale aj tak treba zosúladiť zákon  

so skutočnosťou; ďalej uviedla, že neexistuje také uznesenie, ktoré hovorí o presťahovaní 
katolíckej jednoty do objektu na Partizánskej,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že za činnosť a správu tohto objektu je niekto zodpovedný a všetky legislatívne 

veci mali byť dávno urobené; uviedla, že nie je proti tomu, aby tam kooperovalo viac 
organizácií, ale je potrebné, aby to bolo už definitívne vyriešené, preto navrhla spôsob, 
ktorý na základe poznania mestského úradu bude najvhodnejší, aby sa znova neriešil 
najprv priestor t. j. Partizánska a od toho sa potom odvíjajú ďalšie veci,  

- myslí si, že by sa mal definitívne urobiť jeden objekt, ktorý by sa vytypoval a za ktorý by 
nejaký správca potom zodpovedal; súhlasí s názorom Mgr. Morávka, že keď sa niečo 
stane, bude ťažko hľadať vinníka; opýtala sa, kto to má vlastne na starosti, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol prerokovaný rozsiahly 

materiál týkajúci sa bezdomovectva, boli tam navrhnuté riešenia a uznesenie mestského 
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zastupiteľstva, ktoré je teraz platné, by bolo v rozpore s tým, čo navrhla Ing. Psotová, 
- ďalej uviedol, že ak by sa hlasovalo o návrhu Ing. Psotovej, teda hľadať iné priestory, tak 

by bolo nutné najprv zrušiť uznesenie z minulého zasadnutia mestského zastupiteľstva, 
ktoré hovorí o tom, že mesto bude tento rok znova prevádzkovať dočasnú nocľaháreň od 
decembra 2012 do marca 2013, a až potom sa môže schvaľovať nové uznesenie,  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že za prevádzku nocľahárne je zodpovedná Organizácia sociálnej starostlivosti, 

ale za objekt je zodpovedný Referát správy majetku a zariadení mesta,  
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že keď mesto niečo prevádzkuje, je aj zodpovedné za to, aby tieto veci fungovali, 
 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že napriek tomu, že predložená správa je koncipovaná tak ako je a prevádzka 

nocľahárne vyzerá ako ekonomicky neefektívna, tak z pohľadu tých údajov, ktoré boli 
uvedené v kontrolnom zistení, nie všetky korešpondujú s realitou,  

- ďalej uviedol, že si z OSS vyžiadal podklady o mzdových nákladoch, ktoré boli potrebné 
na nocľaháreň a nie je to 20 918,88 EUR, ale je to 12 563 EUR (mzdové náklady) 
a energie 5 000 EUR, z čoho vyplýva, že prevádzka nocľahárne vyjde na 170 EUR pri 
priemernej obsadenosti 14 miest, čo na jedného klienta na jeden deň vychádza  
12,15 EUR, čo nie sú tak horibilné sumy, ako sú uvádzané v správe hlavnej kontrolórky,  

- uviedol, že čo sa týka samotného umiestnenia a alternatív, v spolupráci s odborom 
sociálnych vecí navrhli šesť alternatív ako tento spôsob riešiť, uznesením bolo schválené, 
že nocľaháreň bude fungovať na ul. Partizánskej sezónne od decembra do marca, čo vidí 
ako ekonomicky znesiteľné pre mesto, 

- uviedol, že čo sa týka služieb, ktoré tam boli poskytované, súhlasí s tým, čo povedal  
Mgr. Morávek, teda že sú služby, ktoré musia byť potvrdené regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva, ako napríklad výdaj stravy, ale napríklad výdaj šatstva neošetruje 
ani zákon, pretože tu žiadne riziko nehrozí, z toho dôvodu to treba dotiahnuť iba formálne, 

- uviedol, že čo sa týka výdaja stravy, investície mesta do kuchyne by predstavovali 
náklady cca 3 000 – 5 000 EUR, preto sa riešila strava tak, že sponzorsky od miestneho 
podnikateľa bola dodaná polievka, ktorá bola v ten deň vydaná, čo sa nevydalo bolo 
zlikvidované,  

- uviedol, že uznáva, že by sa to malo riešiť, ale neriešilo sa to hlavne z dôvodu, aby nebol 
zaťažovaný rozpočet mesta vybavením kuchyne, 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že nekomentuje, ani v živote nevidela čísla, ktoré uviedol Mgr. Csikós, ale 

všetko, čo je v správe uvedené, sú podklady z účtovníctva OSS na základe skutočnosti; 
ďalej uviedla, že v priebehu kontroly ÚHK komunikoval s OSS, OSS poskytla všetky 
čísla, nemali voči ním výhrady a za tým, čo je v správe uvedené, si stojí, 

- myslí si, že po ukončení kontroly už nie je priestor na rozoberanie a dohadovanie sa 
o číslach s Mgr. Csikósom, je škoda, že neprišiel v priebehu kontroly aj s týmito číslami, 
pretože komunikoval s ÚHK o iných veciach,  

 
Martin Alföldi 
- požiadal Ing. Sedliačikovú, aby sa vyhla takýmto komentárom, pretože Mgr. Csikós má 

právo vyjadriť sa, 
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Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- myslí si, že teraz na tomto mieste nemá celkom právo sa vyjadrovať k správe, ktorú 

predkladá, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Mgr. Csikós má právo sa vyjadriť, pretože vystúpil ako občan tohto mesta, 

preto môže mať pripomienky aj ku kontrole hlavnej kontrolórky, a takisto je namieste 
otázka, prečo sú predložené výsledky rôzne, 

- uviedol, že on nepovedal, že výsledky hlavnej kontrolórky nie sú správne, ale požiadal 
Mgr. Csikósa o vysvetlenie, odkiaľ má on uvedené čísla,     

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že počas vypracovávania správy komunikovali s hlavnou kontrolórkou, hlavne čo 

sa týka obsahovej stránky a posudzovania nároku jednotlivých klientov na poskytovanie 
sociálnej služby, 

- ďalej uviedol, že je pravda, že čo sa týka financovania, toto s hlavnou kontrolórkou 
nekonzultoval, pretože sa venoval obsahovej stránke služieb, ktoré sú poskytované,  

- ďalej uviedol, že pred dvomi dňami požiadal OSS o poskytnutie čísiel týkajúcich sa 
podielu personálnych nákladov na všetkých výdavkoch nocľahárne, keď obdržal všetky 
čísla, tak mu nevyšli náklady 15 803,67 EUR ale 12 563,11 EUR, čo robí rozdiel 3 240,56 
EUR, tieto čísla dostal emailom od p. Sýkorovej, ktorá má na starosti personalistiku OSS, 
a ktorá potvrdila, že tieto čísla sú vybrané zo mzdových listov zamestnancov,  

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka   
- opýtal sa, či p. Csikós vystupuje ako privátna osoba a zároveň, či je štatutárnym 

zástupcom OZ K+M+N+R a nerozumie tomu, prečo nevystupuje ako štatutárny zástupca 
predmetného občianskeho združenia, 

 
Mgr. Roman Csikós 
- uviedol, že je štatutárnym zástupcom Občianskeho združenia K+M+N+R, ale vo vzťahu 

k tejto správe by mal skôr vystupovať ako vedúci zariadenia – nocľahárne, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa Ing. Psotovej, či trvá na svojom poslaneckom návrhu, 
 
Ing. Helena Psotová  
- uviedla, že netrvá. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z NFK prevádzkových výdavkov Nocľahárne na ul. Partizánskej v Šali v roku 
2011 a 2012, 

B. berie na vedomie 
správu z NFK prevádzkových výdavkov Nocľahárne na ul. Partizánskej v Šali v roku 
2011 a 2012. 
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Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 - materiál číslo A 2/3/2012 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti nasledovne: 
- vykonať kontrolu dodržiavania internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“ pri 

príprave rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, 
- uviedol, že tento návrh odôvodňuje aj zlými skúsenosťami pri príprave rozpočtu na rok 

2012, 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- navrhla doplniť plán kontrolnej činnosti nasledovne: 
- vykonať kontrolu plnenia poverovacích a odporúčacích uznesení mestského zastupiteľstva 

a predložiť ju na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa hlavnej kontrolórky, či si osvojuje prednesené poslanecké návrhy, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že súhlasí s doplnením predložených poslaneckých návrhov, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že predložené poslanecké návrhy budú doplnené do plánu kontrolnej činnosti 

a nebude sa o nich samostatne hlasovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012,  
B. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 v predloženom a doplnenom znení. 
 
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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3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/3/2012 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka materiálu doplnila, že nebolo splnené uznesenie č. 2/2012 – XXXI. zo dňa  
19. 04. 2012 a navrhuje sa nový termín plnenia september 2012. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh  
- podal poslanecký návrh, ktorý sa týka aj prerokovávania materiálu číslo C 2/3/2012; 

v tejto súvislosti (vzhľadom aj na splnené uznesenia, ako aj nie celkom jednoznačné 
uznesenia, ktoré sa týkajú kontroly rozpočtu) navrhol doplniť do uznesenia bod C. ruší 
v znení: 
Uznesenie MsZ č. 2/2009 – VII. písmeno C. zo dňa 26. 03. 2009, 
Uznesenie MsZ č. 3/2011 – VII. písmeno C. zo dňa 24. 03. 2011, 
Uznesenie MsZ č. 1/2012 – VII. písmeno F 4 zo dňa 26. 01. 2012, 

 
Mgr. Július Morávek  
- uviedol, že v predloženej správe sa navrhuje v Uznesení č. 1/2012 – VII. zo dňa  

26. 01. 2012 zrušiť „mesačne“ a nahradiť „pred každým zasadnutím MsZ“; opýtal sa, ako 
to bude fungovať v praxi, ak poslanci požiadajú o zvolanie mestského zastupiteľstva 
mimo plánované termíny; či to bude aj v tomto prípade platiť,  

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová  
- uviedla, že ak bude uvedené „pred každým zasadnutím MsZ“, tak áno, 
 
Mgr. Július Morávek  
- požiadal, aby interná smernica mesta Šaľa „pre prácu s uzneseniami mestského 

zastupiteľstva a predkladanie materiálov mestskému zastupiteľstvu“ bola zverejnená na 
internetovej stránke mesta,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Ing. Baran vo svojom poslaneckom návrhu navrhol zrušiť Uznesenie  

č. 1/2012 – VII., čím sa vyrieši aj problém, na ktorý upozornil Mgr. Morávek,  
 
Ing. Helena Psotová 
- poďakovala sa spracovateľom za vypracovanie internej smernice a uviedla, že správa bola 

vypracovaná tak, ako si ju vždy predstavovala, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že on sa musí dotknúť formálnej stránky materiálu, ktorý síce vyzerá dobre, ale 

v ktorom sa zároveň uvádza, že správa je vypracovaná v súlade s predmetnou internou 
smernicou,  

- ďalej uviedol, že on zastáva názor, že táto interná smernica mala byť v súlade so Štatútom 
mesta Šaľa predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu a potom sa malo podľa nej 
konať,  

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 

- uviedla, že interná smernica sa týka zamestnancov mesta, preto po predchádzajúcich 
diskusiách to bolo vyhodnotené tak, že ide o predpis, ktorý zaväzuje len zamestnancov 
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mesta, z toho dôvodu sa k nemu nemusí vyjadrovať mestské zastupiteľstvo,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že aj keď bol Štatút mesta, ktorý bol prijatý v decembri, značne modifikovaný, 

tak v § 11 bod 6 je stále ustanovenie, ktoré hovorí, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
interné predpisy pri vytváraní účinných mechanizmov kontroly; myslí si, že v tomto 
prípade ide tiež o kontrolný mechanizmus, ktorý by mal smerovať k tomu, že sa 
s uzneseniami mestského zastupiteľstva bude pracovať tak, ako mestské zastupiteľstvo 
očakáva. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
doplniť do uznesenia bod C. ruší: 
- Uznesenie č. 2/2009 – VII. písmeno C. zo dňa 26. 03. 2009, 
- Uznesenie č. 3/2011 – VII. písmeno C. zo dňa 24. 03. 2011, 
- Uznesenie č. 1/2012 – VII. písmeno F 4 zo dňa 26. 01. 2012.    
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
B. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
C. ruší 

- Uznesenie č. 2/2009 – VII. písmeno C. zo dňa 26. 03. 2009, 
- Uznesenie č. 3/2011 – VII. písmeno C. zo dňa 24. 03. 2011, 
- Uznesenie č. 1/2012 – VII. písmeno F 4 zo dňa 26. 01. 2012.    

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012 - materiál 

číslo A 4/3/2012  
Predložila Margita Simighová, referent pre verejné obstarávanie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Margita Simighová doplnila, že v súčasnosti prebieha súťaž, zákazka s nízkou hodnotou  
na stavebný dozor na záchytné parkovisko v Šali. 
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Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či je v tabuľke, ktorá tvorí prílohu materiálu, správne uvedené „Opatrenia na 

zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – výsadba izolačnej zelene“ v hodnote 85 000 EUR ako  
nadlimitná zákazka a „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ v Šali“ v hodnote 
879 120 EUR ako podlimitná zákazka,  

 
Margita Simighová 
- uviedla, že ide o stavebné práce, kde je limit oveľa vyšší; nadlimitná zákazka začína  

od 5 mil. EUR bez DPH; služby, keďže predpokladaná hodnota bola nad 193 000 EUR,  
t. j. nadlimitná zákazka, tieto boli tovary,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že mu nejde do hlavy, že tu vo výberovej komisii, kde ide o zákazku takmer za 

900 000 EUR, nie je ani jeden poslanec, a na oveľa menšie sumy, sú komisie zostavené aj 
za účasti poslancov, 

 
Margita Simighová 
- uviedla, že keď riadiaci orgán zrušil zákazku na revitalizáciu verejných priestranstiev, 

ktorá bola vyhlásená v minulom roku, dostali sme lehotu, že musíme ukončiť verejné 
obstarávanie do konca apríla, to znamená, že predmetná komisia celý deň hodnotila 
predložených 8 ponúk a nevie, či by boli ochotní poslanci od rána do večera bez prestávky 
pracovať, uviedla, že vychádza z predchádzajúcich skúseností, kedy sa niektorí poslanci, 
ktorí boli členmi výberovej komisie na stretnutí komisie nezúčastňovali tak, ako bolo 
potrebné, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že keďže to nikto neskúsil a poslanci sa nevyjadrili negatívne, tak sa mu to nezdá 

korektné, 
- opýtal sa, či existuje nejaká zákonná možnosť, ak investor nie je viackrát spokojný so 

zhotoviteľom, dať ho na takzvanú „čiernu listinu“ a neoslovovať ho viackrát do súťaží, 
 
Margita Simighová 
- uviedla, že zákon to nedovoľuje; v zákone, v podmienkach „osobné postavenie“ sa hovorí, 

že ak bol trestne stíhaný v oblasti verejného obstarávania a máme právoplatné rozhodnutie 
súdu, vtedy je na päť rokov vyradený z verejného obstarávania, inak sa ho vyradiť nedá, 
pretože by išlo o diskrimináciu uchádzača, 

  
Ing. Štefan Bartošovič 
- znova sa opýtal, či nekvalitne zhotovená akcia predchádzajúci krát nie je dôvodom na to, 

aby nebol oslovený alebo aby sa vyhlasovateľ nezaoberal jeho ponukou, 
 
Margita Simighová 
- znova uviedla, že to nie je možné. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012, 
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B. berie na vedomie 
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2012. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Informácia o vydaní „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - materiál 

číslo A 5/3/2012 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek  
- uviedol, že z pohľadu komisie kultúry, mládeže a športu si dovolí upozorniť na to, že 

v jednotlivých náplniach činností mu chýba agenda športu a opýtal sa, či je možné ju 
doplniť, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka propagácie a marketingu, táto činnosť je rozdelená v § 7  
a v § 19; opýtal sa, či by nebolo lepšie, keby sa tieto činnosti zlúčili a zabezpečoval ich 
jeden subjekt, 

- poďakoval sa spracovateľom materiálu, pretože materiál je veľmi dobrý, obsahovo 
náročný a precízne vypracovaný, takisto je spokojný so zverejnením údajov, ako sú mená 
jednotlivých pracovníkov, kontaktné adresy a pod. na internetovej stránke mesta,  

 
Martin Alföldi 
- poďakoval sa všetkým, ktorí na tomto materiáli pracovali; išlo o zhruba polročnú robotu, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že on osobne si myslí, že v tomto meste a v inštitúciách, ktoré sú naviazané na 

mestský úrad, primátora, mestské zastupiteľstvo, je toľko námetov na kontrolu, že vidí 
ako veľmi kontraproduktívne redukciu počtu pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra. 

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

informáciu o vydaní nového „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“, 
B. berie na vedomie 

informáciu o vydaní nového „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“, ktorý 
nadobudol účinnosť dňom 01. 05. 2012. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 



 19

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení  

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta - materiál číslo B 2/3/2012 

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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov - 

materiál číslo C 2/3/2012 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Daša  Danadová doplnila, že má k dispozícii aj výsledky za mesiac máj, ak by mal niekto 
záujem sú k dispozícii. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča predmetný materiál prerokovať  
na zasadnutí mestského zastupiteľstva, berie na vedomie predložený materiál a odporúča 
zosúladiť tento stav s doteraz prijatými uzneseniami. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že k tomuto materiálu sa z časti hlási spolu s Ing. Andrášim; sledovali dva ciele, 

jeden cieľ sa snáď podarilo naplniť, a to v súvislosti aj s inými uzneseniami; okrem toho, 
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že sme nejako dopadli, pozrieť sa aj do budúcnosti v dvoch etapách, nielen ku koncu roku, 
ale aj k nejakému inému obdobiu, v tejto situácii sa dohodli, že to bude 31. 08., 

- ďalej uviedol, že veľmi kvituje, že mestský úrad už má názor, ako budeme vyzerať;   
ďalej bolo pre neho dobrou správou, že koncoročné záväzky v celkovej hodnote nejako 
klesnú cca o 250 tis. EUR, 

- uviedol, že veľmi zlou správou pre neho bolo, že výrazný nárast záväzkov bude v oblasti 
záväzkov z bežnej činnosti a bude výrazný nárast záväzkov po lehote splatnosti,  

- uviedol, že v tabuľke č. 4 sa mu nepáčia dve veci; jednak to, že už tretí rok sa hovorí 
o problémoch ZŠ Pázmaňa v súvislosti s vykurovaním a inými vecami, má pocit, že 
hlavne v súvislosti s vykurovaním sme absolútne nepokročili a snáď rozmýšľame o tom, 
ako začať nejakú diskusiu, ako na to,  

- uviedol, že druhou vecou v súvislosti s investičnými akciami, aj dnes sme boli svedkami 
niektorých diskusií, prečo je súťaž vypísaná na nejakú cenu a niekedy sa dostaneme na 
polovicu tej ceny, dnes tu hovoríme o nejakých očakávaných sumách v investíciách, 
i napriek informáciám, ktoré máme, možno na úrovni projektovaných údajov, 

- uviedol, že to sú z jeho pohľadu kritické pripomienky, kde podľa jeho názoru alfa – 
omega jeho kritiky smeruje do vývoja záväzkov, teda otázka záväzkov bežnej činnosti 
a otázka výšky záväzkov po lehote splatnosti; uviedol, že toto môže byť problém nielen 
tohto roku, ale aj problém v kontexte prípravy rozpočtu na rok budúci, s výhľadom na 
ďalšie dva roky,  

- uviedol, že čo sa týka mechanizmu kontroly, mali sme tu viacero uznesení, ktoré podľa 
jeho názoru bolo treba dať do takej pozície vykonateľnosti, aby sme tomu rozumeli obe 
strany rovnako, preto v tejto súvislosti navrhol, aj pri bode kontrola uznesení, zrušenie 
troch uznesení, ktoré sa akýmsi spôsobom týkali kontroly uznesení,  

- podal poslanecký návrh, kde navrhol doplniť do uznesenia bod C. schvaľuje v znení: 
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – 

neposlancov v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch 
a prípadných opatreniach mesačne elektronicky, 

2. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu, vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení 
a dlhodobých cieľov, na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného  
vo vopred dohodnutých termínoch, 

3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému  
e-sam, 

- ďalej uviedol, že doplnená tabuľka č. 5 nie je potrebná, bude vytvorený nejaký systém 
informovania, ktorý sa môže vyvíjať a bude obsahovať nejaký pohľad do budúcnosti, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že každý má iný názor na množstvo potrebných údajov, podľa jej názoru je veľmi 

dobre vidieť vývoj, ale pokiaľ mestské zastupiteľstvo požaduje štyri tabuľky, ona v tom 
nevidí problém. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
doplniť do uznesenia bod C. schvaľuje: 
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – neposlancov 

v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch a prípadných 
opatreniach mesačne elektronicky, 

2. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu, vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení 
a dlhodobých cieľov, na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného  
vo vopred dohodnutých termínoch, 
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3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému  
e-sam. 

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

vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov, 
B. berie na vedomie 

vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov, 
C. schvaľuje 

1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – 
neposlancov v rozsahu tabuliek č. 1 až č. 4 s komentárom o rozhodujúcich faktoroch 
a prípadných opatreniach mesačne elektronicky, 

2. predkladanie v rozsahu predchádzajúceho bodu, vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení 
a dlhodobých cieľov, na každé rokovanie mestského zastupiteľstva zvolaného  
vo vopred dohodnutých termínoch, 

3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému  
e-sam. 

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

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 - materiál číslo  
C 3/3/2012  

Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť úpravu rozpočtu iba 
v kapitálových príjmoch, t. j. rozpočtovať kapitálový grant – dotáciu vo výške 9 000,- EUR 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja sociálnych služieb, 
konkrétne na nákup osobného automobilu pre terénnu službu a rozvoz stravy – pre OSS mesta 
Šaľa. Komisia odporúča v tabuľkovej časti rozlišovať cudzie zdroje, transfery a vlastné 
zdroje.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že by sa chcel vrátiť k stanovisku a odporúčaniu komisie kultúry, mládeže 

a športu, ktorá sa zaoberala otázkou 1010-teho výročia prvej zmienky o území Terra Wag 
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a v komplexe podujatí, ktoré komisia zabezpečuje v prvom polroku mimo rozpočtu mesta, 
tzn. výstavy, stretnutia osobností, ktoré pôsobili na našom území, bol predložený aj návrh 
na vydanie obrazovo – textovej publikácie, posledná takáto publikácia bola vydaná pred 
10 rokmi a mesto v súčasnosti nemá žiadnu publikáciu, ktorá by prezentovala obraz života 
mesta Šaľa, 

- uviedol, že nejde o navýšenie rozpočtu, pretože ide o možnosť presunu z jedného 
programu do druhého s tým, že podstatná časť kníh by bola predajná, teda podľa jeho 
odhadu sa do rozpočtu vráti 70 – 80 % financií; ďalej uviedol, že hľadať sa budú aj 
mimorozpočtové zdroje, čo možno doplniť aj do návrhu uznesenia,  

- predložil poslanecký návrh – v programe 2. Propagácia a marketing rozpočtovať výdavky 
na vydanie knihy k 1010. výročiu prvej zmienky o území Terra Wag vo výške 10 000 
EUR z rozpočtu mesta a mimorozpočtových zdrojov, a v programe 5. Bezpečnosť, právo  
a poriadok znížiť výdavky na prevádzku verejného osvetlenia – elektrickú energiu 
o 10 000 EUR na základe aktuálneho vývoja rozpočtu, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že predkladateľka materiálu sa stotožnila s predloženým poslaneckým návrhom 

a nebude sa o ňom hlasovať, 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že ak by to bolo takýmto spôsobom prezentované na zasadnutí komisie 

ekonomickej, tak by možno komisia prijala iný názor, 
- ďalej uviedol, že aj v kontexte s predchádzajúcim materiálom už dnes pravdepodobne 

vieme, že keď nastane situácia, tá horšia, že nebudú dva kapitálové príjmy, z pohľadu 
bilancie rozpočtu sa budeme pohybovať v iných sumách, hlavne čo sa týka prebytku 
bežného rozpočtu, 

- ďalej uviedol, že keď nastane situácia, že dodávatelia investičných akcií budú pracovať 
v iných finančných sumách ako boli projekty, nastane nejaká iná situácia; opýtal sa, či 
keď už toto vieme, by nebol čas aj na nejakú zásadnejšiu úpravu rozpočtu,  

- uviedol, že už v januári vyslovil svoj názor, že súhlasí, aby mal aj svoju marketingovú 
podobu, teraz sa už nemáme na čo hrať; ďalej uviedol, že keď koncom septembra príde na 
rad nejaká ďalšia úprava rozpočtu, tak už teraz upozornil, že bude proti každej úprave 
rozpočtu, lebo nie je toho názoru, že rozpočet musí kopírovať nejakú očakávanú 
skutočnosť, ale rozpočet by mal byť základný nástroj riadenia mestských financií, 

- podal poslanecký návrh – v rámci navrhnutých zmien rozpočtu rozpočtovať len dotáciu vo 
výške 9 000 EUR a výdavok (kapitálový) na nákup osobného automobilu, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že by sa chcela vyjadriť k tomu, prečo nebola urobená zásadnejšia úprava 

rozpočtu; keď sa robila táto úprava rozpočtu tak už boli vysúťažené akcie, ktoré sú 
grantové, nevie, či úplne všetky; zisťovala, koľko prác ešte bude vykonaných do konca 
roka, tu nevieme stopercentne povedať, či tie faktúry budú splatné v roku 2012, pretože 
keď sa práce začnú niekedy v júli, v auguste, tak by splatnosť faktúr mohla prejsť až do 
roku 2013, z toho dôvodu sa neodvážila pri projektových záležitostiach odhadnúť, čo 
bude a nebude; ide o CMZ, domov dôchodcov a OPŽP; myslí si, že to, koľko prác bude 
vykonaných a vyfakturovaných, nie je zatiaľ známe nikomu, 

- uviedla, že sa dohodli so správcom aj s vedením mesta, že zatiaľ ponecháme tieto údaje 
také, aké sú, pretože by boli vymyslené, keď budú údaje presnejšie, tak na september 
chcela pripraviť úpravu rozpočtu s tým, aby sme vedeli, či ešte výdavky v roku 2012 budú 
alebo nie a čo sa s tým dá robiť, 
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Ing. Tibor Baran 
- opýtal sa, či my riadime veci alebo veci riadia nás, 
 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh  
- podal poslanecký návrh – navrhol zvýšiť program 10. Šport o čiastku 11 300 EUR pre 

futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, nakoľko po skončení súťaží nastali nové skutočnosti, 
kde štyri žiacke mužstvá postupujú do najvyšších súťaží, žiacke družstvo dievčat  
vo futbale sa stalo majsterkami Slovenska a vypadol jeden zo sponzorov ženského 
futbalového klubu; ak chceme, aby sa do súťaží tieto kolektívy dostali, tak predkladá 
požiadavku na navýšenie sumy, ktorú navrhol, 

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, ako súvisí navýšenie kapitoly kosenie o cca 11 000 EUR s postupom 

futbalistiek do ďalšieho kola; pokiaľ chceme navýšiť kapitolu kosenie, tak tých cca 
11 000 EUR by malo ostať v kosení a nie na činnosť klubu, 

- uviedol, že ak prejde táto úprava rozpočtu, toto uznesenie nepodpíše, pretože stále platí 
nájomná zmluva s futbalovým klubom, ktorá hovorí presne o nejakej sume, ak máme 
podľa nájomnej zmluvy platiť 20 000 EUR, tak nemôžeme úpravou rozpočtu zmeniť 
nájomnú zmluvu a navýšiť o 11 300 EUR, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že možno to vyznelo tak, že hovorí o tom, že kosenie sa má preorientovať  

do tejto časti, vôbec to tak nemyslel, ale chcel len verejne oboznámiť so skutočnosťami 
a pozitívnymi výsledkami tohto klubu, 

- ďalej uviedol, že je za to, aby sa hľadala taká alternatíva, (ak by sa aj otvorili zmluvy, 
o ktorých hovoril p. primátor), aby sme našli nejaké riešenie, práve na to, že je to kosenie 
alebo zmluva o nájme majetku mesta č. 680/2012; uviedol, že na túto reakciu čakal, preto 
takto reaguje,   

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že zmluva na kosenie je na sumu cca 31 300 EUR na dobu 12 mesiacov, je účinná 

od 1. marca 2012 do konca apríla 2013, tam je vysúťažených tých 31 300 EUR, kde do 
rozpočtu sa dalo 20 000 EUR v roku 2012 a 11 300 EUR sa dalo do roku 2013, 

- opýtala sa RSDr. Gomboša, či požaduje vyplatiť celú sumu 31 300 EUR v roku 2012, to 
je podstatná otázka, aby sme neporušili zmluvu o dielo,   

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že zmluva o dielo termínovaná do konca marca by mala byť dodržaná v takom 

duchu, že nie vyplatiť ju do konca roka 2012, ale dodržať s tým, že potom v zmluve 
o dielo, v bode č. 2 - prenajímateľ v roku 2012 zabezpečí kosenie a údržbu trávnika, tam 
vypustiť danú sumu, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že nie v zmluve o dielo, ale v nájomnej zmluve, teda nedotýkať sa zmluvy 

o dielo, pretože tá je vyobstaraná nejakým spôsobom, zmluva o dielo sa nedá dodatkovať 
s tým, že by to bolo vyplatené v roku 2012 celé, 

- opýtala sa, či RSDr. Gomboš chce, aby 31 300 EUR bolo dodržaných na tú zmluvu 
o dielo, ktoré bolo, vyplatiť v roku 2012 a 2013, ako je v zmluve dohodnuté, to znamená, 
že v rozpočte máme 20 000 EUR, teda rozpočet nie je potrebné meniť, iba je potrebné 
doriešiť, ak sa schváli predložený návrh - zníženie o 5 000 EUR, potom je potrebné 
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vypracovať dodatok k nájomnej zmluve, ktorá potom je dvojstranným aktom medzi 
futbalovým klubom a mestom Šaľa, 

- uviedla, že v súčasnosti je určených na údržbu 20 000 EUR a náklady navyše si hradí 
futbalový klub,         

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že s tým súhlasí, teda, že by sa otvorila zmluva a tá klauzula by sa vynechala, ale 

to on ako poslanec neovplyvní, tiež súhlasí s tým, čo uviedla Ing. Danadová, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že poslanec o tom rozhoduje, keďže ide o nájomnú zmluvu, ktorá je schvaľovaná 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa, to je vo výlučnej kompetencii mestského 
zastupiteľstva a rozhodujú o tom poslanci, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že pokiaľ ide o to, aby sa navýšili peniaze z dôvodu, aby sa pomohlo žiackemu 

športu, tak v tom asi nikto nevidí problém, otázka ale je, či máme dostatočný prehľad 
o podporovaní a fungovaní športu ako takého v meste; on si skôr myslí, že nie, 

- uviedol, že by sme potrebovali vedieť, akým spôsobom mesto podporuje všetky športové 
kluby v meste; ďalej je potrebné vedieť, aké výsledky, koľko členov majú tieto kluby 
a aká je ekonomika týchto klubov, teda či podpora mesta je adekvátna, ale takéto 
informácie nemáme, 

- uviedol, že by bolo vhodné osloviť športové kluby a požiadať o poskytnutie všetkých 
potrebných informácií, čo by mohlo byť predložené na septembrové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva,      

 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh v programe 4. Služby občanom – navýšiť výdavkovú časť 

rozpočtu o položku ZPOZ v sume 5 000 EUR, 
- uviedla, že ZPOZ je organizácia, ktorá združuje najmä mladých ľudí, ktorými sa mesto 

prezentuje voči občanom, 
 
Ing. Daša Danadová 
- opýtala sa, či je určené aj odkiaľ zobrať sumu 5 000 EUR,  
 
Ing. Helena Psotová  
- uviedla, že ona podala poslanecký návrh, 
 
Ing. Daša Danadová  
- uviedla, že požadovaná suma ide plus do výdavkovej časti, tým pádom sa zvyšuje rozdiel 

celkového rozpočtu,  
 
Ing. Tibor Baran –faktická poznámka 
- uviedol, že keď sme pri predchádzajúcom materiáli hodnotili nejaká opatrenia, ktoré 

priniesli 500 000 EUR, boli zapracované do rozpočtu, prebytok bežného rozpočtu bol 
501 000 EUR, bolo napísané, že tieto opatrenia, ktoré boli pôvodne 540 000 EUR 
priniesli 676 000 EUR, teda plus 136 000 EUR, 

- ďalej uviedol, že výsledok prvej úpravy rozpočtu, kde diskusiu vzdal, bol 409 000 EUR, 
teda 130 000 EUR sme len tak vybavili a teraz sa tu bavíme o sume 5 000 EUR, 
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že nakoľko v rámci diskusie sa to odvíjalo niekde inde, s čím by bol súhlasil, aj 

keby bol poslanecký návrh stiahnutý a verí tomu, čo uviedol Ing. Mečiar, že v septembri 
bude nejaký návrh na podporu futbalu (žiackych mužstiev) v Šali; verí, že sa k tomuto 
v septembri vrátime a preto svoj poslanecký návrh nepodáva.    

     
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- v programe 2. Propagácia a marketing – rozpočtovať výdavky na vydanie knihy  

k 1010. výročiu prvej zmienky o území Terra Wag vo výške 10 000 EUR z rozpočtových 
a mimorozpočtových zdrojov, 

- v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok – znížiť výdavky na prevádzku verejného 
osvetlenia – elektrickú energiu o 10 000 EUR na základe aktuálneho vývoja rozpočtu, 

Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- v rámci navrhnutých zmien rozpočtovať len dotáciu vo výške 9 000 EUR a výdavok 

(kapitálový) na nákup osobného automobilu, 
Prezentácia: 14 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- v programe 4. Služby občanom – navýšiť výdavkovú časť rozpočtu o položku ZPOZ 

v sume 5 000 EUR, 
Prezentácia: 16 
Za:  14  
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Martin Alföldi 
- požiadal návrhovú komisiu, aby upravila a predniesla návrh na uznesenie. 
 
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:                                         11 246 015 EUR  
Rozdiel:                                                          404 027 EUR  
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Kapitálové príjmy: 3 721 870 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 848 260 EUR 
Rozdiel: -126 390 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 371 912 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 094 275 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:                                     277 637 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR 
Rozdiel: -80 043 EUR 

 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 946 639 EUR 
Výdavky celkom: 15 749 045 EUR 
Rozdiel celkom: 197 594 EUR 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Juraj Soltó 
- poďakoval sa p. primátorovi, že počas Šalianskych slávností umožnil verejnú zbierku 

Únie nevidiacich, 
- uviedol, že vlastníci garáží na Dolnej ulici by boli radi, keby sa aj pri týchto garážach 

kosila tráva,  
- myslí si, že treba hľadať riešenie, aby sa znova uviedli do prevádzky artézske studne,  
- ďalej uviedol, že na ul. Vlčanskej sa vedľa cesty nachádza živý plot, v minulosti sa 

nerátalo, že toto bude hlavná cesta, 
- opýtal sa, čo je teraz s nemocničným parkom,  
- ďalej uviedol, že by bolo vhodné premiestniť kontajnery na Vlčanskú ulicu, čím by sa 

získalo jedno parkovacie miesto; opýtal sa, či by mesto vedelo nejako pomôcť a zväčšiť 
tieto parkovacie miesta, 

- vyjadril spokojnosť s tým, že sa zjednosmernila Budovateľská ulica,  
- uviedol, že občania požiadali o osadenie lavičiek v priestore, kde bola v minulosti robená 

ľadová plocha,  
- opýtal sa, kto by mu vedel poskytnúť drevené kolíky na podopretie novovysadených 

stromčekov,  
- uviedol, že sa v meste poškodzujú dopravné stĺpy, on má na to riešenie; ďalej uviedol, že 

popri budove, v ktorej sídli Únia nevidiacich, je zákaz vjazdu automobilov z obidvoch 
strán, preto by dal z jednej strany namontovať stĺpiky, aby sa tam nedalo prechádzať; 
ďalej uviedol, že je potrebné namontovať tabuľu s označením ulice Feketeházyho, 
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Karol Čáni 
- požiadal, či by na Budovateľskej ulici bolo možné namontovať retardéry, nakoľko tu 

veľmi rýchlo prechádzajú autá; ďalej uviedol, že nepovažuje za správne, že sa 
Budovateľská ulica zjednosmernila zdola hore, nakoľko áut v meste pribúda a ulice budú 
permanentne preplnené; myslí si, že by bolo lepšie, keby sa zjednosmernila ulica  
od kruhového objazdu, tam by bola jednosmerná ulica, ktorá by išla dole Budovateľskou 
ul. a na hlavnej ceste by sa mohlo po obidvoch stranách parkovať, bola by to jednosmerná 
ulica, parkovať by sa mohlo aj na pravej strane Budovateľskej ul., 

- uviedol, že väčšina dopravných značiek v meste nie je dobre viditeľná, pretože sú 
zarastené stromami,  

- ďalej uviedol, že na svetelnej križovatke na Štúrovej ulici by podľa neho mal byť 
spravený pravý prúd tak, aby sa tadiaľ išlo rovno a doprava,  

- ďalej uviedol, že určite v žiadnom inom meste nemôžu parkovať autobusy a kamióny 
v meste; uviedol, že veľké parkovisko je vybudované v areáli SAD, kde by autobusy 
mohli parkovať,  

- uviedol, že v meste vykonáva kosenie trávnikov firma zo Žiliny; opýtal sa, či žilinskí 
pracovníci sú lacnejší ako šalianski, ďalej uviedol, že v parku na konci ul. Budovateľskej 
chodí venčiť psov veľa občanov, psi tam voľne behajú, znečisťujú trávnik a ohrozujú 
okoloidúcich, myslí si, že by mestskí policajti mali v tomto smere vykonávať viac kontrol,    

 
Martin Alföldi 
- požiadal Mgr. Krokavca, aby sa zvýšili kontroly týkajúce sa venčenia psov, 
- uviedol, že čo sa týka kosenia, predmetná firma bola vybratá na základe verejného 

obstarávania a zvíťazila v elektronickej aukcii,  
- ďalej uviedol, že čo sa týka státia autobusov a kamiónov, tak zhruba mesiac máme na 

začiatku všetkých vstupov do mesta osadené dopravné značky zakazujúce státie 
autobusov a nákladných automobilov v čase od 20.00 h do 06.00 h, dnes sa už na základe 
týchto osadených značiek môžu vyrubovať pokuty, 

- ďalej uviedol, že súhlasí s názorom p. Čániho ohľadne svetelnej križovatky, osobne tento 
názor konzultoval s firmou, ktorá je dodávateľom technológie signálnych plánov na 
svetelnú križovatku, ktorá na túto otázku povedala, že je to výsledok sčítavania dopravy 
a výsledok dopravného inžiniera; ďalej tvrdia, že ak by sa to zrealizovalo tak, ako to 
navrhol on a p. Čáni, tak by sa vytvárali zápchy na druhej križovatke, dopravné plány 
odsúhlasuje dopravný inšpektorát; uviedol, že sa môže dať znova oficiálna žiadosť na 
prehodnotenie signálnych plánov, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti sa dlhodobo 

zaoberá otázkou psov v meste, čo je publikované aj v mnohých médiách; uviedol, že bolo 
uskutočnených niekoľko ranných kontrol v zložení mestský policajt, poslanec, člen 
komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a niekedy aj žiaci 
základných škôl,  

- uviedol, že je navrhnutý aj ďalší termín kontroly, kedy sa hliadky rozdelia po mestských 
sídliskách a znova budú kontrolovať majiteľov psov,  

- ďalej uviedol, že ku včerajšiemu dňu je v mestskej pokladni 15 500 EUR z poplatkov 
dane za psov a vzhľadom na ďalšie aktivity bude toto číslo narastať; tiež uviedol, že  
komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti sa svojimi aktivitami 
v tejto oblasti snaží, aby sa situácia zlepšila a myslí si, že už je lepšia (hlavne čo sa týka 
odpratávania psích exkrementov) oproti tomu, ako to bolo na začiatku.   
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3. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012 - materiál číslo            
C 1/3/2012  

Predložila Margita Simighová, referent pre verejné obstarávanie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Margita Simighová doplnila predložený materiál a uviedla, že dňa 25. 06. 2012 bol doručený 
e-mail, v ktorom bolo oznámené, že na základe žiadosti žiadateľa mesta Šaľa o poskytnutie 
dotácie, rozhodol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutí 
dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 9 000 EUR, v položke kapitálové 
výdavky účelovo viazané na nákup motorového vozidla. Dotácia bude viazaná na základe 
zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorej prílohu tvorí zmluvný rozpočet. 
Ďalej opravila sumu, ktorá je uvedená v pláne verejného obstarávania, zo 14 200 EUR na 
14 000 EUR.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, že čo sa týka digitalizácie kina, začne sa obstarávanie, ale finančné krytie 

nemáme zabezpečené,  
 
Margita Simighová 
- uviedla, že obstarávanie sa nezačne, kým nebude finančné zabezpečenie, ale ak by sa 

získali nejaké cudzie zdroje, tak aby sa nemuselo potom čakať, kým bude zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, aby sa to doplnilo do plánu verejného obstarávania, 

 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- myslí si, že potom by to bolo treba modifikovať, pretože to v materiáli nie je napísané, 

nejaký bianko súhlas na odsúhlasenie verejného obstarávania týchto akcií by mal byť, čo 
sa týka digitalizácie kina, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje toto obstarávanie za 
podmienky, že budú preukázateľne k dispozícii finančné zdroje, 

- podal poslanecký návrh modifikovať uznesenie tým spôsobom, že schvaľuje doplnenie 
plánu verejného obstarávania na rok 2012 v predloženom znení „s tým, že akcia 
digitalizácia kina DK Šaľa bude obstarávaná v prípade, že budú preukázateľne 
zabezpečené finančné zdroje v uvedenej sume“, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v rámci zákona o verejnom obstarávaní a v zákone o rozpočtových pravidlách 

miest a obcí sa hovorí o schválenom rozpočte, v schválenom rozpočte je suma  
93 372 EUR, teda je schválený rozpočet mestského zastupiteľstva, to znamená, že nič 
nebráni tomu, aby sme obstarávali, samozrejme realizácia zmluvného vzťahu 
s vysúťaženým dodávateľom sa bude realizovať až potom, ako bolo schválené v ostatných 
uzneseniach týkajúcich sa digitalizácie kina,  

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- opýtal sa, ako sa to bude realizovať, keď prebehne obstarávanie, podpíše sa zmluva a ten, 

kto bude úspešný sa bude dožadovať plnenia, napriek tomu, či sú prostriedky alebo nie sú, 
 
Martin Alföldi 
- zopakoval, že sa bude realizovať až vtedy, keď budú splnené tie podmienky, ktoré sú 

v ostatných uzneseniach mestského zastupiteľstva,  
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- uviedol, že my môžeme vyobstarať, ale v podmienkach súťaže sa uvedie to, že sa bude 
realizovať zmluvný vzťah alebo výsledok verejného obstarávania až potom, keď bude 
krytie, ide len o to, aby sme mohli vyobstarať, z vyobstarania budeme mať konečnú 
potrebnú sumu, 

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že ak sa nemýli, tak je aj záväzok, teda tak to bolo v starom zákone, že do 60 dní 

je treba podpísať po obstaraní zmluvu; opýtal sa, či to teraz už neplatí, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa p. Simighovej, či je možné dať odkladaciu podmienku v súťažných podkladoch,  
 
Margita Simighová 
- uviedla, že keď dáme lehotu viazanosti dlhšiu, zmluva musí byť podpísaná v lehote 

viazanosti ponúk,    
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že odkladacia povinnosť sa dá ošetriť v zmluve, teda môžeme podpísať zmluvu, 

ale bude riešená odkladacou povinnosťou,   
 
Margita Simighová 
- uviedla, že môžeme neskôr podpísať zmluvu, len aby bola v lehote viazanosti, 
 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- opýtal sa, aká je predstava o využití kina na amfiteátri,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to vychádza z využitia projektu CMZ Šaľa, na amfiteátri sa ráta s úplne iným 

režimom ako bol doteraz, t. j. otvorené kino, mestské kino atď.; je snaha sprístupniť tento 
areál všetkým občanom, preto sa uvažuje so symbolickým vstupným a neuvažuje sa 
s digitalizáciou kina na amfiteátri,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo povedané, že 

digitalizácia musí byť urobená z mimorozpočtových zdrojov, obstarávať sa môže iba 
vtedy, keď máme finančné prostriedky, 

- opýtala sa, ako urobíme obstarávanie, kto podpisuje, že sa môže urobiť a že je to kryté 
finančnými prostriedkami; uviedla, že ona v tomto vidí problém,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že my ich máme rozpočtované, sú schválené v rozpočte, ani už spomínaných 

9 000 EUR z MPSVaR nemáme, ale ich rozpočtujeme; ďalej uviedol, že pešiu zónu sme 
obstarávali s nulou v rozpočte, vtedy nám nevadilo nič, teraz len žiadame mestské 
zastupiteľstvo, aby sme mohli vyobstarať s odkladacou podmienkou digitalizáciu kina, 

- ďalej uviedol, že poukazuje na to, že nám nevadilo, že sme 50 mil. Sk vyobstarali bez 
súhlasu mestského zastupiteľstva s nulou v rozpočte a teraz sa bavíme o tom, že Európska 
únia niečo vymyslela, nám sa podarilo získať mimorozpočtové zdroje vo výške        
30 000 EUR z audiovizuálneho fondu a snažíme sa len to, aby sme to do konca roka 
dotiahli s vyobstaranou sumou, aby sme vedeli, aké iné mimorozpočtové zdroje spolu 
s poslancami budeme zháňať,  
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Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nikde nie je napísané, že to bude s odkladacou podmienkou; myslí si, že to do 

materiálu treba napísať, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že máme prijaté nejaké predchádzajúce uznesenia k digitalizácii kina, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že keď sa schváli toto uznesenie, tak je to z jeho pohľadu generálny súhlas  

na obstarávanie všetkých troch súťaží bez akéhokoľvek obmedzenia, 
 
Martin Alföldi 
- znova zopakoval, že predchádzajúce uznesenia stále platia, tie neboli zrušené, teda 

realizácia bude až potom, 
 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že na zasadnutí komisie ekonomickej sa o tom hovorilo, bolo povedané, že to 

bude dodané a nič by sa nestalo, keby bolo napísané, že to bude z mimorozpočtových 
zdrojov,    

 
Martin Alföldi 
- znova zopakoval, že to je schválené v iných uzneseniach,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nemá žiadny poslanecký návrh a že ide o „džentlmenskú“ dohodu, ktorá dúfa, 

že bude dodržaná, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude dodržaná. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012, 
B. schvaľuje 

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2012 v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Magdaléna Vadászová, Šaľa, SNP 954/18; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD 

Höhe Im Nesselbornfeld 21 – spôsob určenia nakladania s majetkom mesta - 
materiál číslo D 1/3/2012 
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Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia neprijala k predloženému materiálu žiadne 
uznesenie. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že žiadatelia sa neunúvali jednať s mestom a postavili parkovisko na mestskom 

pozemku; opýtal sa, či sa niekto opýtal, či môže na mestskom pozemku postaviť 
parkovisko,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že sa k tomu nevie vyjadriť, ale tento pozemok nie je v prenájme, v prenájme 

bola časť pozemku, do 18. 06. 2008 ho mala v prenájme reštaurácia Galvan a potom 
požiadali o zrušenie nájomnej zmluvy dohodou, odvtedy nie je na tento pozemok 
uzatvorený žiadny nájomný vzťah, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že to znamená, že na našom pozemku niekto postavil parkovisko; opýtal sa, kto 

im dal povolenie,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že nevieme, kto parkovisko postavil,  
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- myslí si, že parkovisko postavil nájomca (reštaurácia Galvan), 
 
Mgr. Eva Lukačovičová 
- uviedla, že momentálne nevie odpovedať, nakoľko je vo svojej funkcii od 01. 05. tohto 

roku, ale preverí túto informáciu, 
 
Mgr. Jozef Varsányi – procedurálny návrh 
- podal procedurálny návrh stiahnuť materiál z rokovania. 
 
 Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania 
Prezentácia: 17 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý. 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že má pripomienku k materiálom, ktoré sa predkladajú, materiály niekto 

vypracováva a mal by vedieť, o čo sa jedná; nemalo by sa stávať, že na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva poslanec prekvapí nejakým zistením, o ktorom mesto vôbec 
nevie; myslí si, že je to neseriózne a požiadal, aby sa takéto materiály nepredkladali. 
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2. Vladimír Rácz a manž. Anna, L. Novomeského 770/12, Šaľa – prevod pozemku na 
ul. L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 2/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť zmluvný odplatný prevod 
majetku mesta tak, ako je navrhnuté v návrhu uznesenia. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na ul. L. Novomeského v Šali,  
B. konštatuje, 

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného 
prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:  
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v sociálnom postavení žiadateľa – 

invalidný dôchodca, 
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  

na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. júna 2012, 
C. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. L. Novomeského v Šali, časť CKN parc. 
č. 1611/1 v k. ú. Šaľa o výmere cca 19 m2 (výmeru upresní geometrický plán), v cene 
49,790 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 946,01 Eur pre Vladimíra Rácza a manž. Annu, obaja 
trvale bytom Šaľa, ul. L. Novomeského 770/12. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  16  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Ing. Tatiana Sedláková, Fraňa Kráľa 1866/1, Šaľa – žiadosť o  odpustenie poplatku 

z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady - materiál číslo D 3/3/2012 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady, 
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B. schvaľuje 
odpustenie poplatkov z omeškania a výdavkov súvisiacich s vymáhaním úhrady vo výške 
154,40 EUR pre Ing. Tatianu Sedlákovú, Fraňa Kráľa 1866/1, Šaľa. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta – žiadosť o prenájom 

pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 4/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie. 

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosti o prenájom pozemkov, 
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 v dobudovaní 28-mich parkovacích 

miest k jestvujúcim 30-tim parkovacím miestam z prekladateľnej dlažby, 
vybudovaných a udržiavaných na vlastné náklady žiadateľa, užívaných verejnosťou, 

b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
bol zverejnený dňa 13. 06. 2012, 

C. schvaľuje  
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta: 
- parc. č. 1038/33 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 424 m2, 
- parc. č. 1038/52 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 23 m2, 
- parc. č. 1032/1 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 278 m2, 
za účelom dobudovania 28 parkovacích miest a vjazdov k parkovacím miestam 
z prekladateľnej dlažby, na vlastné náklady žiadateľa, spolu o výmere 725 m2, v cene 
0,663 eur/m2/rok, v celkovej sume 480,67 eur/rok a zlúčenie výmer v doterajších 
zmluvných vzťahoch založených Nájomnou zmluvou č. 42/2012 zo dňa 01. 02. 2012 
a Nájomnou zmluvou č. 643/2011 zo dňa 20. 12. 2011 do nového zmluvného vzťahu  
na dobu 10 rokov, pre spoločnosť GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429,  
924 01  Galanta, IČO: 46 198 041. 
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Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu prípadu 

hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie - materiál číslo D 5/3/2012 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
listinne doplniť materiál o majetkovú podstatu spoločnosti. 
 
Mgr. Bartíková uviedla, že predmetná spoločnosť bola vyzvaná a materiál je k nahliadnutiu 
u JUDr. Benkovičovej. 
  
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že keď Ing. Tóthová predkladá materiály, tak vždy poslancov „trápi“ tým, že 

mestské zastupiteľstvo musí definovať prípad hodný osobitného zreteľa; nepamätá si, že 
by v tomto prípade mestské zastupiteľstvo definovalo, že ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa spočívajúci vo vybudovaní prepojovacej komunikácie atď.; opýtal sa, kto to určil, 

- ďalej nadviazal na svoje vystúpenie v časti interpelácie, týkajúce sa predkladania 
materiálov na poslednú chvíľu; všetci poslanci máte možnosť si v popoludňajších 
hodinách nazrieť do dokumentov, tak s tým sa nevie stotožniť. 

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

žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, 
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 prepojovacej 

komunikácie resp. chodníka k ulici Bilickej v Šali, ako aj v úprave a rozšírení 
existujúcej účelovej cesty na vlastné náklady žiadateľa, v súvislosti s výstavbou 
Obytnej zóny BILICA - SEVER I. etapa, 

b) zámer prenájmu pozemkov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol 
zverejnený dňa 02. 04. 2012, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku: 
- časť parc. č. 1764/4, vedenej v KNE na LV č. 7266, v k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta, 

ostatné plochy o výmere 219 m2, za účelom vybudovania prepojovacej miestnej 
komunikácie resp. chodníka k ulici Bilickej v Šali, v cene 0,033 eur/m2/rok, 
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- časť parc. č. 5019/3, zastavaná plocha o výmere cca 1 893 m2, časť parc. č. 5019/18, 
ostatná plocha o výmere cca 1 539 m2 a časť parc. č. 5019/19, ostatná plocha o výmere 
cca 1 289 m2, za účelom rozšírenia existujúcej účelovej cesty, v cene  
0,033 eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 163,02 eur/rok, pre spoločnosť DTN, s.r.o., so 
sídlom v Šali, P. Pázmaňa 49/3, IČO: 36 544 329, na dobu nájmu 10 rokov.     

 
Prezentácia: 16 
Za:    8 
Proti:    0 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. 10/2003/Záhradky na prenájom pozemku – 

záhradky, v majetku mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 6/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča zmenu nájomcu v užívaní pozemku – 
záhradky vo vlastníctve mesta skončením nájomného vzťahu s doterajším nájomcom  
a uzatvorením nového zmluvného vzťahu na dobu neurčitú, pre Janette Kudryovú a manžela 
Miroslava, Šaľa, Jazerná č. 584/24. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zmenu nájomcu v Nájomnej zmluve č. 10/2003/Záhradky na prenájom pozemku - 
záhradky, v majetku mesta, podľa prílohy č. 1, 

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 v zmene užívateľa nehnuteľnosti 

a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie záhradky, 
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol zverejnený dňa 13. 06. 2012, 
C. schvaľuje 

zmenu nájomcu v užívaní pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy  
č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva, skončením nájomného vzťahu s doterajším 
nájomcom a uzatvorením nového zmluvného vzťahu na dobu neurčitú, pre Janette 
Kudryovú a manžela Miroslava, Šaľa, Jazerná č. 584/24. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta, časť parcely č. 2051/12 a časť parciel  

č. 1029 a 1030/1, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika, bytom 
Hurbanova 911/12, Šaľa, ako prípad osobitného zreteľa – II. etapa - materiál číslo 
D 7/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť zámenu pozemkov podľa 
predloženého návrhu na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta, časť parcely č. 2051/12 a časť parciel č. 1029 
a 1030/1, za pozemok parc. č. 1028/1 vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika – II. etapa, 

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

pre investičnú akciu „pešia zóna“,      
2. zámer zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  

na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke dňa 13. 06. 2012, 
C.  schvaľuje 

zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa nasledovne:  
1. 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 (podľa GP č. 43/2012, novovytvorená parc.  
č. 2051/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2), 

- pozemok vedený v KN C na LV č. 1, časť z parc. č. 1029 a parc. č. 1030/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 315 m2 (podľa GP č. 27/2012, 
novovytvorená parc. č. 1029/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 315 m2), 
spolu v hodnote 27 302,10 eur, 

2. vo vlastníctve p. Vojtecha Bórika: 
- 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.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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8. Ing. arch. Viktor Becker a manž. Andrea, Švermova 30, Šaľa – prevod majetku 
mesta, časť parc. č. 4143/1 v Šali - materiál číslo D 8/3/2012  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť prevod pozemku v k. ú. Šaľa, 
časť parc. č. 4143/1 o výmere cca 89 m2 v cene 49,790 Eur/m2, t. j. v celkovej sume cca 
4 431,31 Eur. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod majetku mesta – pozemok pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa na Švermovej ul.  
v Šali, 

B. konštatuje, 
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného 
prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,  

C. schvaľuje 
prevod pozemku v k. ú. Šaľa, časť parc. č. 4143/1 o výmere cca 89 m2 (výmera bude 
upresnená geometrickým plánom) v cene 49,790 Eur/m2, t. j. v celkovej sume cca 
4 431,31 Eur pre Ing. arch. Viktora Becker a manželku Mgr. Andreu Becker, trvale bytom 
Švermova 30, Šaľa, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Arpád Kuki – PRINC, Vydrany 132 – žiadosť o prenájom pozemku na Štúrovej ul. 

v Šali - materiál číslo D 9/3/2012 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť prenájom pozemku, časť parc. 
č. 2091/22 o výmere 18 m2 pre Arpáda Kukiho – PRINC, Vydrany č. 132, PSČ 930 16,          
s tým, že mestský úrad právne dorieši kompenzáciu finančného rozdielu.  
 
Mgr. Bartíková upozornila, že v súčasnosti ide o prenájom verejného priestranstva a žiadateľ 
vo svojej žiadosti žiada o prenájom pozemku. Požiadala mestské zastupiteľstvo, aby 
zadefinovalo prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Diskusia: 
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Ing. Tibor Baran  
- opýtal sa, či Mgr. Bartíková myslí vážne, že mestské zastupiteľstvo má definovať prípad 

hodný osobitného zreteľa a požiadal o vyhlásenie päťhodinovej prestávky, aby sa ho 
mestské zastupiteľstvo pokúsilo definovať, 

 
Ing. Marián Kántor 
- myslí si, že mestský úrad prípad hodný osobitného zreteľa v tomto prípade nenašiel, preto 

boli požiadaní poslanci o jeho zadefinovanie,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že na mesto prišla žiadosť, ktorú sme v zmysle VZN a v zmysle zákona  

o  majetku miest a obcí povinní predložiť na rokovanie mestskému zastupiteľstvu; ďalej 
uviedol, že to, že nie je špecifikovaný prípad hodný osobitného zreteľa, je uvedené 
v stanovisku mestského úradu, 

- ďalej uviedol, že v návrhu uznesenia sú uvedené dve alternatívy; mestský úrad 
nedefinoval prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ho nevedel nájsť, a ak ho nedefinuje 
ani mestské zastupiteľstvo, tak sa bude hlasovať o alternatíve A, teda neschvaľuje 
prenájom pozemku; inú možnosť nám ani zákon a ani VZN nedáva,  

- uviedol, že v zmysle zákona má o tomto možnosť rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo, 
mestský úrad nemohol odpovedať žiadateľovi, že mu neschvaľuje prenájom bez uvedenia 
dôvodu; v návrhu na uznesenie sú predložené dve alternatívy, to znamená, že ak bude mať 
mestské zastupiteľstvo záujem pozemok prenajať, tak je potrebné, aby dôvod hodný 
osobitného zreteľa poslanci definovali, pretože mestský úrad ho nenašiel, čo je uvedené 
v stanovisku mestského úradu, 

 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- uviedol, že niekto na tomto pozemku unimobunku postavil a o tom mestské zastupiteľstvo 

nerozhodovalo, teraz tam má táto bunka stáť v inom režime a mestské zastupiteľstvo má 
tento režim schváliť a definovať prípad hodný osobitného zreteľa, 

- uviedol, že je úplne absurdné, že keď sa predmetná bunka na tento pozemok dávala, nikto 
sa mestského zastupiteľstva na nič nepýtal; ďalej uviedol, že je zaujímavé, že v prípade 
materiálu D 4/3/2012 sa našiel niekto, kto definoval prípad hodný osobitného zreteľa, 

- uviedol, že opätovne s plnou vážnosťou vyhlasuje, aby dostalo mestské zastupiteľstvo 
päťhodinovú alebo päťdňovú prestávku, možno sa pokúsi definovať prípad hodný 
osobitného zreteľa, 

 
Martin Alföldi      
- opýtal sa, či je to procedurálny návrh, 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že podáva procedurálny návrh, 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- vyhlásiť päť hodinovú prestávku 
Prezentácia: 16 
Za:    4 
Proti:    6 
Zdržal sa:   6 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana nebol prijatý. 
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Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta, § 7 ods. 8 hovorí 

o tom, že dôvod hodný osobitného zreteľa zvyčajne sformuluje odborný útvar mestského 
úradu, teda nemusí to byť mestský úrad, ale môžu to byť aj poslanci, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že v tomto prípade ide hlavne o to, aby sa žiadateľ vyhol každoročnému 

kolaudovaniu; ekonomická komisia odporučila, aby mestský úrad našiel nejakú právnu 
formuláciu a opýtal sa, či mesto tú formuláciu našlo, 

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- myslí si, že právne by sa to mohlo ošetriť v nájomnej zmluve, ak to mestské 

zastupiteľstvo schváli,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že poslanci určite nechcú robiť problémy podnikateľom; myslí si, že v tomto 

prípade nejde o to, aby žiadateľ platil menej, ale aby nemusel každoročne kolaudovať; 
preto sa aj opýtal, či od pondelka na tom mesto zapracovalo, aby to čisto vedeli 
odhlasovať, 

 
Milena Veresová 
- opýtala sa, či existuje presná definícia verejného priestranstva; uviedla, že nevidí problém 

v tom, kto má definovať prípad hodný osobitný zreteľa, pretože ho má definovať ten, kto 
má takýto zámer, to znamená, že pokiaľ mesto pozemok prenajímať nechce, nemá dôvod 
hľadať osobitný zreteľ, ak ho chce prenajať niekto iný, tak si ten osobitný zreteľ musí 
nájsť sám,   

- uviedla, že nevidí dôvod, prečo by mestský úrad mal hľadať osobitný zreteľ, keď chceme 
pomôcť nejakému podnikateľovi; opýtala sa, či je vôbec možné prenajať verejné 
priestranstvo ako pozemok; myslí si, že keď je to raz verejné priestranstvo, tak sa 
nemôžeme baviť o tom, či chceme niekomu pomáhať,   

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že VZN č. 20/2011 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne 

odpady a stavebné odpady na území mesta Šaľa v § 4 definuje, čo je predmetom dane za 
užívanie verejného priestranstva, mimo iného je to aj umiestnenie predajného zariadenia,  

 
Milena Veresová 
- myslí si, že v tomto prípade ide o verejné priestranstvo, preto to jednoznačne nemôžeme 

prenajímať ako pozemok, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že súčasne je to aj pozemok,  
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, ak bude žiadať o prenájom pozemku v strede pešej zóny, či ho dostane ako 

prenájom pozemku a nie verejného priestranstva,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že filozofia tohto materiálu je, keby sme si ho prečítali tak, ako je; je v prílohe 

žiadosť, je tam situácia a spracovaná dôvodová správa, kde je aj stanovisko mestského 
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úradu; ďalej uviedol, že predaj a prenájom pozemku patrí do kompetencie mestského 
zastupiteľstva, prenájom verejného priestranstva patrí do kompetencie mestského úradu, 

- uviedol, že ak žiadateľ mal doteraz prenajaté verejné priestranstvo za účelom 
občerstvenia, teraz požiadal, že chce zmeniť prenájom verejného priestranstva na 
prenájom pozemku podľa iného VZN, tak je to v kompetencii mestského zastupiteľstva, 

- ďalej uviedol, že bol spracovaný materiál so stanoviskom mestského úradu, ktorý 
nesúhlasí a preto dáva ako prvú alternatívu A, kde je v návrhu na uznesenie neschvaľuje, 
ale nakoľko o tom môže rozhodnúť len mestské zastupiteľstvo, tak je predložená aj  
alternatíva B, ako sa to dá spraviť, vtedy je ale potrebné, aby niekto definoval prípad 
hodný osobitného zreteľa, keďže mestský úrad má zamietavé stanovisko, tak ho nenašiel,  

- uviedol, že úlohou tohto uznesenia je to, či vieme nájsť zreteľ, keď nie, hlasujeme 
o alternatíve A. neschvaľuje, a v takom prípade vieme žiadateľovi odpovedať,  

 
Milena Veresová 
- poďakovala sa p. primátorovi, že to všetkým vysvetlil, 
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu, nakoľko neboli predložené žiadne poslanecké 

návrhy, po hlasovaní o alternatíve A., ktorá ide ako prvá, sa uvidí, čo ďalej. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Štúrovej ul. v Šali, 
B. neschvaľuje 

prenájom pozemku, časť parc. č. 2091/22 o výmere 18 m2 pre Arpáda Kukiho – PRINC, 
bytom Vydrany č. 132, PSČ 930 16.  

 
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
10. TJ Slovan DUSLO Šaľa – návrh na prehodnotenie prenájmu objektu „Kolkárne“  

na ul. Hornej v Šali a návrh cenníka krátkodobých nájmov - materiál číslo  
D 10/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie. 
 
Diskusia: 
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, či správne pochopila, že občania mesta prenesene v daniach zaplatia všetko, čo 

sa deje v kolkárni, potom si zaplatia, keď tam na hodinu budú chcieť ísť, a potom si 
zaplatia aj rekonštrukciu, keď sa bude realizovať,  
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Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli predložené  

na prerokovanie všetky ostatné prenájmy, kolkáreň z toho vypadla, preto sa teraz dopĺňa,  
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, koľko je kolkárov, koľko z toho je detí, keďže sa vždy hovorí o tom, že mesto 

podporuje aktivity detí, 
 
Martin Alföldi  
- doplnil predkladateľku, že v podstate zjednocujeme nájomné zmluvy všetkých športových 

klubov v meste, ktoré využívajú naše priestory, 
 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- upozornil na písmeno D. bod 2. predloženého návrhu na uznesenie, kde sa uvádza, že 

„MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma“,  
- uviedol, že jeho ťaží to, že režijné náklady hradí mesto v plnej výške, pretože toto nevedie 

organizácie, ktoré majú v prenájme športoviská mesta, k nejakému úspornému režimu, 
- myslí si, že by bolo potrebné perspektívne, napríklad od budúceho roku, riešiť určitý  

strop, ktorý by v čerpaní nákladovosti režijných nákladov viedol k určitým indexom 
prenajímateľov, aby šetrili, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že toto ide v režime všetkých nájomných zmlúv; Mgr. Morávek má pravdu, že 

ich to nevedie k tomu, aby šetrili, len by potom apeloval aj na návrh, ktorý bol predložený 
pred chvíľou v podobe poslaneckého návrhu, aby sme zvýšili réžie, ktoré mesto platí, len 
preto, lebo nám niekde chýbajú peniaze,  

- myslí si, že si tak my, ako aj športovci, musíme uvedomiť, že mesto nie je „dojná“, keď 
sme sa raz zaviazali v prípade futbalistov, že tých 20 000 EUR vyšlo z rokovaní 
s futbalovým klubom, tak nemôžeme len preto, že niekde potrebujeme, jednoducho 
navýšiť prevádzkové náklady, 

- uviedol, že je za to, aby sa zadala úloha, do budúceho roku prepracovať nájomné zmluvy, 
čo sa týka režijných nákladov. 

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

návrh na prehodnotenie prenájmu objektu „Kolkárne“ na ul. Hornej v Šali a cenníka 
krátkodobých nájmov, 

B. ruší 
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 2/2007 - X./6 z 2. riadneho zasadnutia MsZ v Šali, 
konaného dňa 29. marca 2007, 

C. konštatuje, 
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa: 
1.  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spočívajúci v športovej činnosti klubu a záujmovo-športovej 
činnosti pre deti a mládež v meste, 

2.  zámer bol schválený v zmysle § 5 ods. 2 a § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 13. 06. 2012, 
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D. schvaľuje 
1. prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov v objekte „Kolkáreň“, súp. č. 920 

na ul. Hornej v Šali, na pozemku parc. č. 2424/5 a parc. č. 2424/6, nehnuteľnosti 
vedené v KN C pre k. ú. Šaľa na LV č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, 
nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre Telovýchovnú jednotu Slovan 
DUSLO Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Horná 921/30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 
0,40 Eur/rok, s tým, že režijné náklady (elektrickú energiu, teplo, vodné – stočné) hradí 
mesto v plnej výške,  

2. cenník krátkodobých nájmov nasledovne: 
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma, 
- pre iné organizácie a verejnosť – 28 eur/hod, 

3. úhradu nákladov na údržbu elektrozariadenia stavačov, obsluhu technického zariadenia 
a upratovanie na základe zápočtu medzi prenajímateľom a nájomcom z príjmov  
z krátkodobých nájmov. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu garáže 

súp. č. 7175 na Vlčanskej ul. v Šali, vrátane pozemku, parc. č. 916/9“ - materiál číslo 
D 11/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj garáže, súp. č. 7175, vrátane pozemku, 
parc. č. 916/9 o výmere 18 m2 na Vlčanskej ul. v Šali,  

B. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod: 
- garáž, súp. č. 7175, vedená v CKN na parc. č. 916/9, evidovaná na LV č. 1, v cene  

3 704,00 Eur, 
- pozemok CKN, parc. č. 916/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

evidovaný na LV č. 1, v cene 1 404,00 Eur, 
spolu v celkovej cene 5 108,00 Eur pre víťaza OVS – Ing. Tibora Kováča a manželku  
Ing. Renátu Kováčovú, rod. Sabovú, obaja trvale bytom Šaľa, Vlčanská 4,  
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

prebytočného majetku mesta – motorových vozidiel Škoda SuperB, Škoda Felícia 
combi a Škoda Felícia“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže - materiál číslo D 12/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť predaj hnuteľného majetku pre 
víťaza a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
prebytočného majetku – motorového vozidla Škoda SuperB a za člena súťažnej komisie 
odporúča Ing. Katarínu Machovú.   
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- opýtal sa, prečo musíme predávať všetky autá, veď mesto nemá jedno reprezentačné auto; 

podal poslanecký návrh, aby sa Škoda SuperB nepredala, ale ponechala pre potreby mesta,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo na základe predchádzajúceho 

uznesenia mestského zastupiteľstva, kde sa odpredaj Škody SuperB navrhuje z dôvodu, že 
je prevádzkovo náročné, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- navrhol, aby sa to uznesenie zrušilo, veď my máme Volvo,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nepočul hlúpu poznámku Mgr. Varsányiho, pretože svojim Volvom najazdil 

viac kilometrov pre toto mesto ako Mgr. Varsányi so svojou Felíciou, 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že to určite nie a opýtal sa p. primátora, koľko kilometrov má najazdených, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že má najazdených 137 000 km, 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že on má najazdených 350 000 km,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že on hovorí o kilometroch, ktoré najazdil pre mesto, opýtal sa Mgr. Varsányiho, 

koľko on najazdil pre mesto, 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že on pre mesto neurobil nič, 
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Martin Alföldi 
- požiadal Mgr. Varsányiho, aby si odpustil hlúpe poznámky, 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že hlúpy je p. primátor, nie on, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že dúfa, že je to na zvukovom zázname, 
- požiadal, aby v zmysle rokovacieho poriadku Mgr. Varsányi predložil svoj poslanecký 

návrh písomne, inak sa nebude o ňom hlasovať, 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh  
- uviedol, že je pre neho precedensom, aby primátor nemal svoje vlastné vozidlo, je to 

otázka reprezentácie mesta, nepozná mesto na Slovensku, kde by vznikla takáto situácia,  
- podal poslanecký návrh schváliť v bode B. časť 1. a vypustiť body 2., 3., 4.  
 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že predmetné vozidlo nemusíme predávať, lebo podľa neho je aj tak nepredajné 

z iných dôvodov, ale nie je pravda, že iné auto nemáme; uviedol, že z diskusie vyplynulo, 
že iné auto nemáme, predáme posledné, ktoré máme a budeme chodiť peši; zopakoval, že 
nenastane situácia, že mesto by nemalo auto, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že hlavne prevádzka tohto motorového vozidla je neekonomická, ostáva nám 

Škoda Octavia, čo je takisto reprezentačné vozidlo, je rovnako stará, ale jeho prevádzka je 
hlavne ekonomicky prijateľnejšia, ako prevádzka Škoda SuperB, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že ak mesto má reprezentačné vozidlo, tak sťahuje svoj poslanecký návrh, 
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa Mgr. Varsányiho, či má poslanecký návrh; skonštatoval, že nemá, vyzval 

návrhovú komisiu, aby naformulovala uznesenie s návrhom členov komisie, 
 
Ing. Peter Andráši – predseda návrhovej komisie 
- predniesol návrh na zloženie súťažnej komisie, ktoré bude totožné so zložením pôvodnej 

súťažnej komisie – RSDr. Gomboš, p. Košičár, Ing. Bujdák, a namiesto p. Geru bude 
členkou Ing. Katarína Machová. 

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

výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj motorových vozidiel Škoda SuperB, 
Škoda Felícia combi a Škoda Felícia a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže, 

B. schvaľuje 
1. predaj hnuteľného majetku mesta: 

- Škoda Felícia combi GLX 1.6, rok výroby 1998, VIN TMBEGF654W7725860,  
v cene 400,00 Eur, 
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- Škoda Felícia LX 1.3, rok výroby 1998, VIN TMBEFF613W0821773, v cene  
260,00 Eur, 

pre víťaza OVS – VALKYRA GROUP, s.r.o., so sídlom Šaľa, Komenského 1690/76, 
IČO 46 609 555, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, 
vložka 29294/T, zastúpená konateľom Petrom Valkom, bytom Šaľa, Komenského 
1690/76, 

2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
prebytočného majetku – motorového vozidla Škoda SuperB, 

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

- RSDr. Peter Gomboš, poslanec  
- Ladislav Košičár, poslanec  
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej 
- Ing. Katarína Machová, 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 – motorového vozidla Škoda SuperB, 
T: do 16. júla 2012  

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: september 2012, predseda komisie 

 
Prezentácia: 14 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
13. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou 
rekonštrukciou – V. a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej  
súťaže - materiál číslo D 13/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Bartíková uviedla, že prišlo k určitým zmenám oproti pôvodne predloženému materiálu, 
a to: pôvodné vyhlásenie OVS malo byť 10. 07. 2012, tu sa posunul termín na 29. 06. 2012, 
obhliadka areálu mala byť vykonaná 30. 07. 2012, tu sa posunul termín na 13. 07. 2012, 
vyhodnotenie súťaže malo byť 10. 09. 2012, tento termín bol posunutý na 30. 07. 2012, čím 
bola skrátená dvojmesačná lehota o mesiac.   
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

výsledok obchodnej verejnej súťaže na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského 
vrátane areálu na parc. č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – V. a opätovný návrh 
podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, 

B. 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 – VI.“ 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 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

C. 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 v Šali-Veči vrátane areálu na parc. č. 3207/1 
s následnou rekonštrukciou – VI.“, 
T: 29. 06. 2012             

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 4. 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. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku  

na kúpu časti areálu na Dolnej v Šali – V.“ a opätovný návrh podmienok  
na vyhlásenie obchodnej verejnej  súťaže - materiál číslo D 14/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže a schváliť podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch. 
  
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 
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časti areálu na Dolnej ulici v Šali – V.“ 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 - VI.“, 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 - VI.“, 
T: do 10. júla 2012    

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2012         

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
15. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku  

na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou  
na Kráľovskej ulici v Šali - VII.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 15/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže a schváliť podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že 
požadovanú minimálnu cenu za celkovú výmeru pozemkov schváli mestské zastupiteľstvo. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že nemá problém s vyhlásením ďalšieho kola, ale zdá sa mu, že pri stanovení 

ceny je neprimeraná zľava, v prípade Dolnej sa cena redukovala o 10 % a v tomto prípade 
je to viac ako 30 %; myslí si, že by sa mal použiť rovnaký meter, teda 10 %,  

- uviedol, že z pracovných dôvodov sa vzdáva členstva v súťažnej komisii, 
- podal poslanecký návrh – upraviť predložené uznesenie v písmene B. schvaľuje, v bode  

č. 2 tak, že za text „podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch“ 
navrhuje doplniť text „s tým, že minimálna cena za predávanú plochu 6 440 m²  
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je 514 800 EUR, čo je redukcia o 10 % z pôvodnej ceny“, súčasne za člena súťažnej 
komisie odporúča Ing. Andrášiho,  

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- uviedol, že nevidí zmysel v tom, aby sa robili nejaké ďalšie pokusy, pretože vzhľadom na 

to, že už niekoľko kôl súťaže si súťažné podklady preberá jeden uchádzač alebo nikto, 
a pritom boli oslovené desiatky realitných kancelárií,  

- ďalej uviedol, že tu bude aj nejaká systémová chyba, že chceme predávať niečo, z čoho by 
možno mali byť byty; ďalej uviedol, že on má pocit, že v meste nie je taký veľký problém 
s bytmi ale skôr je problém so stavebnými pozemkami a možno by sa malo rozmýšľať nad 
tým, či to nevyužiť úplne iným spôsobom, to znamená nepustiť tam individuálnu bytovú 
výstavbu, čo ale v tejto chvíli nie je možné, pretože sú tu nejaké regulatívy, ktoré hovoria 
o podlažnosti 2 až 4 resp. 4 až 6, 

- myslí si, že sa nič nestane, keď sa toto súťaženie na nejaký čas preruší a pripraví sa zmena 
územného plánu s tým, že sa tieto regulatívy znížia na jedna a viac podlaží, aby tam bolo 
možné ísť aj do úplne iného typu výstavby,   

- podal poslanecký návrh – vypracovať zmenu územného plánu s tým, že by sa zmenili 
urbanistické regulatívy v nadzemných podlažiach zo 4 až 6 na 1 a viac a z 2 až 4 takisto 
na 1 a viac, 

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- myslí si, že keď je už toto kolo takto pripravené, tak by sa mala súťaž vyhlásiť 

s navrhnutými zmenami, ak by boli schválené v mestskom zastupiteľstve, 
- ďalej uviedol, že on už v novembri minulého roku navrhol to, čo povedal Ing. Mečiar,  

to znamená, že sme zmeškali osem mesiacov.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana 
Bartošoviča v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

informáciu o výsledku OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom 
realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VII.“ a opätovný 
návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, 

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 - 
VIII.“, podľa predloženého návrhu 

2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že minimálna 
cena za predávanú plochu 6 440 m² je 514 800 EUR, čo je redukcia o 10 % z pôvodnej 
ceny,  

3. členov súťažnej komisie: 
- Ing. Peter Andráši, 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  
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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 – VIII.“, 
T: do 10. júla 2012                            

2. informovať MsZ o výsledku OVS. 
T: 4. zasadnutie MsZ v r. 2012         

 
Prezentácia: 16 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
16. Návrh na zmenu využitia majetku mesta - materiál číslo D 16/3/2012 
Predkladateľ Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva s tým, že bude predložený 
v septembri s dopracovaním niektorých detailov. 
 
 
17. 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 a návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže - materiál číslo D 17/3/2012 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej – komisia odporúča schváliť návrh na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže a schváliť podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch, 
za člena súťažnej komisie navrhla Ing. Katarínu Machovú. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- navrhol za člena súťažnej komisie MUDr. Jozefa Grella ako člena komisie pre sociálne, 

zdravotné a bytové otázky, a Ing. Mareka Vrbovského a Ing. Helenu Psotovú z radov 
poslancov. 

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

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 a návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže, 

B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 

(garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15,     
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v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu, 
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,  
3. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Marek Vrbovský, poslanec 
- Ing. Helena Psotová, poslanec 
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej 
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky  
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

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

bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod  
č. 15, v k. ú. Šaľa“ 
T: do 10. júla 2012                   

2. informovať MsZ o výsledku OVS 
T: 4. 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. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzavretie zmluvy o zriadení 

vecného bremena - materiál číslo F 1/3/2012 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
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 elektrického vedenia a prípojok 
k rodinnému domu v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na parc. č. 614/495, 
zastavaná plocha v k. ú Šaľa, zapísanej na LV č. 1, v zmysle geometrického plánu  
č. 63/2011, overeného Správou katastra Šaľa 06. 03. 2012, pre budúceho oprávneného 
ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, zastúpená na základe plnomocenstva 
Martinou Bórikovou, trvale bytom Budovateľská 546/24, Šaľa – bezodplatne. 



 51

Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh Zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“ - materiál číslo F 3/3/2012     
Predložila Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností     
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tu je znova vidieť, že víťazom je uchádzač, ktorý predložil cenu o 60 % nižšiu 

ako boli bežné ponuky; uviedol, že je zvedavý, ako zodpovední ustrážia kvalitu v tejto 
cene, možno sa to dá v tejto cene postaviť, len má obavu, aby sme nedopadli ako 
v predchádzajúcich dvoch akciách. 

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

1. zmluvný kontrakt – návrh Zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“, 
2. výsledok verejného obstarávania – zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie 

prác „Záchytné parkovisko“, 
B. schvaľuje   

návrh zmluvy o dielo „Záchytné parkovisko“ predložený od úspešného uchádzača 
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava (IČO: 17 317 282). 

 
Prezentácia: 14 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2012 

- materiál číslo H 1/3/2012 
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Bc. Boháčová uviedla, že Mgr. Morávek písomne predložil poslanecký návrh na zmenu 
navrhnutých termínov. 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že v poslaneckom návrhu Mgr. Morávka sú navrhnuté 3. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva v nasledovných termínoch: 
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 20. septembra 2012, 
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. novembra 2012, 
6. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. decembra 2012. 

 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh  
- uviedol, že pôvodne navrhol termín 4. zasadnutia na 20. septembra, ale po dnešnej 

konzultácii s Ing. Bc. Boháčovou mení tento termín na 27. septembra, pretože si 
uvedomil, že v auguste je ešte dovolenkové obdobie a mestský úrad aj komisie by nemali 
dostatok času na prípravu materiálov, preto navrhol posunúť tento termín  
na 27. septembra, ostatné navrhnuté termíny ostávajú nezmenené, 

 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- požiadala o navrhnutie termínu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri 

príležitosti udeľovania ocenení mesta Šaľa,  
 
Mgr. Július Morávek 
- navrhol, aby sa termín slávnostného zasadnutia dohodol až na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v septembri 2012. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa 
Morávka v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2012, 
B. súhlasí    

s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva        
na 2. polrok 2012 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa: 
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. septembra 2012, 
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. novembra 2012, 
6. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. decembra 2012. 

 
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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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Július Morávek 
 
 
MUDr. Jozef Grell 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Peter Andráši 
 
 
členovia: Ing. Marián Antal 
 

 
                Mgr. Jozef Varsányi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 11. júla 2012   


