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

20. augusta 2012 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľka: Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
 
 

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  
4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnení: Ing. Július Bujdák, Ing. Štefan Bartošovič 
Neskorší príchod neohlásil žiadny z poslancov. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: nebol predložený žiadny návrh na doplnenie alebo 
na zmenu navrhnutého programu.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
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 
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Časť II. Predkladané materiály 
 
D. Majetkové záležitosti 

1. 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 – VI.“ - materiál číslo D 1/4/2012 
predkladá Ing. Ivan Kováč, predseda komisie  
 

Časť III. Ukončenie 
 
 
Návrh na zloženie návrhovej komisie 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
predseda: Gabriela Talajková 
členovia: Mgr. Jozef Varsányi, RSDr. Peter Gomboš 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva 
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednostka Mestského úradu v Šali 
 
 
Návrh overovateľov zápisnice 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Alena Demková  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľku 4. zasadnutia MsZ bola určená Ing. Bc. Ľuba Boháčová.  
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ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. 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 – VI.“ - materiál číslo D 1/4/2012 

Predložil Ing. Ivan Kováč, predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

informáciu komisie o výsledku 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.“, 

B. schvaľuje 
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV 1, a to stavby súp.  

č. 2062 na parc. č. 3207/1, vrátane pozemku parc. č. 3207/1, zastavaná plocha 
o výmere 2 401 m2, v kúpnej cene 165 000 Eur, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov Jána Šiláka a manž. Anny Šilákovej, rod. Kluchťákovej, oboch bytom 
Cabaj-Čápor, časť Čápor, súp. č. 881, PSČ 951 17,  

2. zriadenie predkupného práva na prevádzané nehnuteľnosti v prospech Mesta Šaľa, 
IČO 00306185, do kolaudácie rekonštrukcie budovy, v zmysle súťažného návrhu. 

 
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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ČASŤ III. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Jozef Mečiar 
 
 
Mgr. Alena Demková 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Gabriela Talajková 
 
 
členovia: Mgr. Jozef Varsányi 
 
 
                RSDr. Peter Gomboš 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Šaľa 28. augusta 2012   


