
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

13. decembra 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, v znení zmien a doplnkov 
rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012, 
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa  
1. októbra 2012.  
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
11 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnení: Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Martin Alföldi 
navrhol zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne: 
- materiál číslo A 5/7/2012 – Plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa 

v Šali prerokovať ako prvý v poradí v časti A. Informačné materiály a správy, 
- materiál číslo B 1/7/2012 – Novelizácia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej 

knižnice Jána Johanidesa v Šali prerokovať ako druhý v poradí v časti A. Informačné 
materiály a správy, 

 
navrhol doplniť do programu rokovania:  
- do časti C. Hospodárenie mesta: materiál číslo C 4/7/2012 – Vývoj rizík rozpočtu mesta 

k 31. 10. 2012, 
- do časti F. Právne záležitosti: materiál číslo F 1/7/2012 – Zmluva so spoločnosťou Shin 

Heung Precision Slovakia s. r.o.,  
- do časti H. Rôzne: bod číslo H 3/7/2012 – Informácia k prevádzkovaniu „Nocľahárne pre 

bezdomovcov“.  
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Primátor mesta uviedol, že čo sa týka materiálu F 1/7/2012, v priebehu rokovania bude 
predložená zmluva a pri predkladaní materiálu podrobne vysvetlí, o čo ide. Uviedol, že sa 
jedná o chodník k týmto dvom firmám a takto narýchlo sa to predkladá z dôvodu, že  
10. decembra 2012 nás navštívil konateľ firmy a je ochotný zložiť peniaze na účet mesta;  
to bude predmetom materiálu.  
 
Hlasovanie o zmene poradia prerokovania materiálov a doplnení bodov programu 
nasledovne: 
- materiál číslo A 5/7/2012 – Plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa 

v Šali prerokovať ako prvý v poradí v časti A. Informačné materiály a správy, 
- materiál číslo B 1/7/2012 – Novelizácia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej 

knižnice Jána Johanidesa v Šali prerokovať ako druhý v poradí v časti A. Informačné 
materiály a správy, 

- doplniť do časti C. Hospodárenie mesta: materiál číslo C 4/7/2012 – Vývoj rizík rozpočtu 
mesta k 31. 10. 2012, 

- doplniť do časti F. Právne záležitosti: materiál číslo F 1/7/2012 – Zmluva so 
spoločnosťou Shin Heung Precision Slovakia s. r.o.,  

- doplniť do časti H. Rôzne: bod číslo H 3/7/2012 – Informácia k prevádzkovaniu 
„Nocľahárne pre bezdomovcov“.  

Prezentácia: 11 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 11 
Za:  11 
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. Plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo  
A 5/7/2012 
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ  

2. Novelizácia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa 
v Šali - materiál číslo B 1/7/2012 
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ  
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3. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/7/2012    
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 - materiál číslo A 2/7/2012 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

5. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/7/2012 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 

6. Správa o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa 
určených priorít  - materiál číslo A 4/7/2012 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ                                                                                   

7. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - materiál 
číslo A 6/7/2012 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa - materiál 
číslo B 2/7/2012 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca oddelenia stratégie a komunálnych činností 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti súvisiace s držaním psov - materiál číslo B 3/7/2012 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca oddelenia stratégie a komunálnych činností 

3. Návrh Požiarneho poriadku mesta Šaľa - materiál číslo B 4/7/2012  
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta                                                        
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 - materiál číslo  
C 1/7/2012 
predkladá Ing. Erika Sedlárová, referentka – hlavná účtovníčka OEaP 

2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014  
a 2015 - materiál číslo C 2/7/2012 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta 

3. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 3/7/2012 
predkladá Ing. Erika Sedlárová, referentka – hlavná účtovníčka OEaP 

4. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012 - materiál číslo C 4/7/2012  
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, Švermova 30, Šaľa – žiadosť  

o prenájom pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
- materiál číslo D 1/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

2. BigBarrel, spol. s.r.o., Štúrova 70, Šaľa – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, 
mestská časť Veča, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

3. Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod 
pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 3/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
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4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú, 
bytom Robotnícka 983/1, Šaľa - materiál číslo D 4/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

5. Valter Gujber VALTY, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 
Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MVDr. Antona Jasenovca a MUDr. 
Soňu Jasenovcovú, bytom Nemocničná 6, Šaľa - materiál číslo D 6/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

7. Paula Chatrnúchová, Šaľa, Partizánska 1028/8 – žiadosť o prenájom pozemku – 
záhradky vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 7/7/2012 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

8. Informácia o využití pozemku na Kráľovskej ul. v Šali - materiál číslo D 8/7/2012  
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

9. Informácia o využití areálu na Dolnej ul. v Šali - materiál číslo D 9/7/2012  
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva so spoločnosťou Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. - materiál číslo  
F 1/7/2012  
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta                                                        

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2013 - 
materiál číslo H 1/7/2012 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

2. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 2/7/2012 
predkladá Ing. Helena Psotová, predseda komisie  

3. Informácia k prevádzkovaniu „Nocľahárne pre bezdomovcov“ - bod číslo  
H 3/7/2012 (bez písomného materiálu) 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 

 
Časť IV. Ukončenie 

 
 

Voľba návrhovej komisie 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Július Bujdák 
členovia: Mgr. Július Morávek, MUDr. Igor Bečár 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 11 
Za:  11 
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 mestského zastupiteľstva návrh na 
overovateľov zápisnice nasledovne: Gabriela Talajková a Ing. Jozef Mečiar  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 11 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, skonštatoval, že Ing. Tibor Baran a Ing. Peter Andráši, 
overovatelia zápisnice zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa  
15. novembra 2012, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli 
k zápisnici žiadne námietky.  
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 7. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomnú interpeláciu podala poslankyňa Milena Veresová.  
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že v uplynulých dňoch sa mu dostala do rúk e-mailová komunikácia medzi  

Mgr. Romanom Csikósom, prednostkou mestského úradu, ďalej adresovaná PaedDr. 
Vrbovskému, Mgr. Knežovej, ktorá končila u riaditeľov škôl; ide o iniciatívu 
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky p. Poláka resp. splnomocnenca vlády pre 
rómsku problematiku, aj tieto dva listy boli súčasťou tejto komunikácie, 

- uviedol, že obecne p. Polák písal starostom a primátorom, nevie, či všetkých miest, ale 
predpokladá, že táto informácia prišla aj primátorovi mesta Šaľa; ďalej uviedol, že nemá 
nič proti snahe túto problematiku riešiť, ale okrem iného zostal zarazený a odcitoval 
z predmetnej e-mailovej komunikácie na záver, ktorú posielala p. Knežová riaditeľom 
škôl: „Preposielam dotazník, údaje o rómskych obyvateľoch (deti, žiaci, učitelia v našom 
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meste), pri vypĺňaní berte do úvahy poznámku pri písmene „s“ (v úvode), kde sa uvádza, 
že v celom dotazníku sa za Rómov považujú obyvatelia, ktorých okolie vníma ako 
Rómov, to znamená, že neexistuje deklarovaná etnicita, ale pripísaná etnicita. Dotazník 
vložte na plochu atď.“ 

- uviedol, že pri čítaní týchto riadkov je jednoducho pobúrený, že sa postupuje takýmto 
spôsobom, teda, že dnes budeme takto klasifikovať kto je Róm, zajtra sa budeme hrať na 
Slovákov, Maďarov, Židov, pozajtra sa budeme hrať na to, že niekoho okolie vníma ako 
zlodeja, zločinca a popozajtra tu bude fungovať „sudca – lynč“, lebo takýmto spôsobom 
sa bude rozhodovať možno aj v iných oblastiach; ďalej uviedol, že si je vedomý, že to 
prehnal, ale toto je možno zárodok takéhoto konania aj v iných oblastiach, 

- uviedol, že druhýkrát bol pobúrený, že boli do toho zatiahnutí riaditelia škôl; opýtal sa, či 
v tejto súvislosti budú riaditelia škôl „rasoví kádrováci“, keď to do istej miery preženie, 
spýtajú sa detí, či napr. Janka považujú za Róma alebo za bieleho, alebo, kto je to okolie, 
o mienku koho sa majú riaditelia škôl opierať, 

- uviedol, že to, že boli do toho zatiahnutí pedagógovia, to považuje za obzvlášť 
nebezpečné, lebo keď už je naša spoločnosť do istej miery hodnotená ako rasistická, 
stupeň tomu nevie dať, tak aspoň do škôl by sme túto problematiku zaťahovať nemali, 

- opýtal sa, či nikto, pokiaľ si niekto jeho názor osvojil, nezbadal nejaké nebezpečenstvo 
tohto konania; ďalej sa opýtal, koho sme ešte takto vyzvali, aby takýmto spôsobom 
postupoval,   

- uviedol, že pokiaľ mu je známe, v tejto súvislosti pred rokmi ľudovo povedané policajti 
dostali vyložene zákaz, aby pri hodnotení kriminality uvádzali, že „z toho Rómovia“,  

- požiadal, aby sa zobralo na vedomie jeho pobúrenie a svoje dve otázky predniesol preto, 
aby to splnilo podľa rokovacieho poriadku, že sa jedná o interpeláciu,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že takáto iniciatíva prišla prvýkrát zhruba pred tromi rokmi, kedy takisto, nevie, 

či terajší splnomocnenec alebo vtedajší splnomocnenec, chceli tiež počet Rómov, túto vec 
diskutoval priamo s týmto človekom, nepamätá si jeho meno a opýtal sa ho, ako má určiť 
Rómov, 

- uviedol, že v čase, keď pracoval ako gynekológ a zapisovali sa pôrody, tak tiež sa mali 
a nemali robiť značky, to sa proste nedá; splnomocnenec mu vtedy ale vysvetlil, že keď 
dvaja ľudia povedia, že Alenka je Róm, tak Alenka je Róm, na čo on povedal, že je to 
absolútna hlúposť, 

- ďalej uviedol, že táto iniciatíva prišla prostredníctvom Mgr. Csikósa z Úradu vlády SR, 
ale jeho osobný názor sa nezmenil, prizná sa, že zrejme tak, ako to prišlo z Úradu vlády, 
tak sa to postúpilo ďalej, ale on osobne nesúhlasí a nikdy nebude súhlasiť s tým, aj ako 
štatutár, aj ako osoba, aby sme viedli akúkoľvek evidenciu rómskych obyvateľov; 
dokonca si pamätá, že prišla požiadavka, aby sme popísali konkrétne dve ulice, a to 
popísať, koľko je Rómov na ulici Jazernej a Narcisovej, čo je absolútna hlúposť, pretože 
tam sa dá vychádzať akurát zo sčítania obyvateľov, kde sa ten daný človek prihlási 
k rómskemu etniku, to je štatistika a nemusia žiadať údaje od nás, nech si vytiahnu údaje 
zo štatistického úradu, ale také posudzovania, že ty si alebo nie si, to určite nie, 

- uviedol, že si to zoberie za úlohu a zrušíme to,  
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že on považuje tento jav za veľmi nebezpečný a pri troche fantázie, možno je 

úplne scestná, ale ak budeme aj v iných oblastiach takto postupovať je to veľmi  
nebezpečné, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že on toto kritizoval aj pri operačných programoch, kde jedným z kritérií 

hodnotenia projektov zo štrukturálnych fondov je taká veľmi úsmevná skratka „MRK“, čo 
znamená marginalizovaná rómska komunita; tam to takisto kritizoval, pretože my 
nevieme tieto veci,  

- uviedol, že to dáme na poriadok,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, ako sa má naša kamera na zberovom dvore,  
 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že kamera bola objednaná, finančné prostriedky boli presunuté na mestskú políciu 

a správcovi softwaru, bol objednaný software a kabeláž, kabeláž je natiahnutá a kameru 
by zajtra mali montovať,    

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, ako pokračujú práce na tých dvoch rekonštrukčných projektoch, ide o chodník 

v CMZ a domov dôchodcov; požiadal len o stručnú odpoveď, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že s obidvomi dodávateľmi, teda so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o.  

a spoločnosťou EURO-BUILDING a.s. prebehli rokovania, sme v procese odsúhlasovania 
nezrovnalostí prostredníctvom projektantov a stavebných dozorov, v priebehu januára by 
mali byť jasné závery aj pri domove dôchodcov aj pri CMZ, 

 
Ing. Peter Andráši   
- opýtal sa, či to teda teraz stojí, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že čo sa týka domova dôchodcov, to stojí, pretože pokiaľ nebudú odsúhlasené tie 

naviac práce, ktoré sa zistili chybami projektu, nie je možné pokračovať; v prípade CMZ 
sme sa dohodli s dodávateľom, že „zakonzervuje“ dodnes vykonané práce tak, aby boli 
v poriadku v rámci bezpečnosti, teda sa zasypú obrubníky, hrany, to by sa malo spraviť  
v priebehu týchto dní.    

 
 
Písomnú interpeláciu podala poslankyňa: 
 
Milena Veresová 
- uviedla, že v dňoch od 22. do 30. novembra 2012 prebiehali na ulici Bilická  

a Smetanova v Šali rekonštrukčné práce na elektrických vedeniach, práce vykonávala 
spoločnosť DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikova 443/16, Galanta a objednávateľom 
prác bola ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, zároveň demontovali aj pouličné 
osvetlenie, ktoré doteraz nie je obnovené (chýba zdroj svetla a samotná lampa, stĺpy 
stoja); ďalej uviedla, že večer je tam tma, keďže sa skoro stmieva a mnohí ľudia chodia 
domov z práce a po nákupoch po tme, je problém s bezpečným pohybom po ulici, 

- požiadala o odpoveď, kedy sa tento stav upraví, nakoľko podľa informácie firmy, ktorá 
robila rekonštrukciu, má montáž osvetlenia na starosť mesto Šaľa,  

- požiadala o ústnu odpoveď, najlepšie priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
13. 12. 2012. 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že problém je v tom, že my sme žiadali ZSE Energia, a.s. aby momentálne, 

v týchto zimných mesiacoch, tieto rekonštrukčné práce nevykonávali, my sme svietidlá 
nemali objednané, ale ZSE Energia a.s. túto svoju investíciu zrealizovala a v týchto dňoch 
by mali už byť svietidlá u nás; myslí si, že už sa začali od včera montovať, takže za pár 
dní by mali byť namontované; ďalej uviedol, že to išlo mimo nás a dodávateľ svietidiel 
nebol schopný nám v krátkej dobe zabezpečiť nové svietidlá.      

 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali - materiál číslo  

A 5/7/2012 
Predložila Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v knižnici dlhodobo chýba akvizičné oddelenie, v materiáli sa dočítal, že bude 

otvorené od januára 2013, prípadne bude poverený pracovník, ktorý akvizíciu v knižnici 
bude robiť; opýtal sa, akým spôsobom bude tento problém od januára riešený, 

 
Mgr. Adriana Gerová 
- uviedla, že sa to v podstate riešilo už teraz, pretože sa neosvedčilo zrušenie akvizičného 

oddelenia, už teraz je poverený jeden pracovník, ktorý to má na starosti, to znamená, že sa 
bude venovať len vyslovene spracovaniu tohto fondu, 

- ďalej uviedla, že jeden človek má mať na starosti celé spracovanie, zaraďovanie, 
vyraďovanie fondu a na oddelenia pôjdu hotové dokumenty; ďalej uviedla, že to tu bolo 
riešené pri zakladaní rozpočtovej organizácie, vtedy bolo povedané, že je zbytočné 
akvizičné oddelenie, ale prax ukázala, že bez toho sa nedá fungovať, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že to súvisí aj s vytváraním rešerší, dnes to nikto nerobí, 
 
Mgr. Adriana Gerová 
- uviedla, že dnes sa to naozaj nerobí, ale to sa odstráni zavedením elektronických 

výpožičiek, čo značne zjednoduší prácu, bude to súčasťou koncepcie do budúcnosti, 
k čomu by sa chceli dopracovať.   

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

plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,  
B. berie na vedomie 

plnenie koncepcie rozvoja Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali.  
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Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Novelizácia Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice Jána Johanidesa 

v Šali - materiál číslo B 1/7/2012 
Predložila Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Gerová uviedla, že zo Zriaďovateľskej listiny mestskej knižnice vyplýva, že Knižničný 
a výpožičný poriadok vydáva a schvaľuje riaditeľ mestskej knižnice. Cenník služieb mestskej 
knižnice schvaľuje podľa zákona mestské zastupiteľstvo, preto zmenila predložený návrh na 
uznesenie, kde sa „Knižničný a výpožičný poriadok“ nahradí slovami „Cenník služieb“.  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že predložený materiál sa prerokoval v komisii kultúry, mládeže a športu, 

pripomienky komisie boli písomne odoslané a tie základné boli zakomponované na 
základe pripomienok členov komisie; ak je tu zmena a má sa rokovať len o cenníku, tak 
k cenníku nemala komisia žiadne pripomienky a bolo odporučené, aby bol cenník 
schválený tak, ako bol predložený. 

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

novelizáciu Cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali, 
B. schvaľuje 

Cenník služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení. 
 

Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/7/2012    
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- opýtala sa, ako je možné, že zmeny týkajúce sa úpravy cestovného poriadku neboli 

zmluvne upravené; ďalej sa uvádza, že mali byť štvrťročné splátky a referent uviedol, že 
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teda vyššie tržby atď., to sa nedá takýmto spôsobom povedať, že ja mám zmluvu na 
10 000, ale keďže som sa na základe nejakých skutočností rozhodol, tak vyplatím len 
5 000, to nie je možné, pretože ide o zmluvné vzťahy a nemôže sa stať, aby boli zmluvné 
vzťahy takýmto spôsobom riešené, pretože to potom hovorí o neserióznosti partnera, 

- ďalej uviedla, že čo sa týka druhej kontroly, v materiáli sa uvádza, že z 27 odporúčacích  
uznesení mestského zastupiteľstva v roku 2012 v 6-tich úlohách nebol dodržaný termín, 
prípadne úlohy neboli splnené v rozsahu odporúčanom mestským zastupiteľstvom, 

- opýtala sa, na čo potom mestské zastupiteľstvo schvaľuje nejaké uznesenia, keď nie sú 
splnené, nič sa nestane a nie je vyvodená žiadna zodpovednosť a myslí si, že tým je aj 
práca poslancov napoly zbytočná, nech sa potom nedávajú uznesenia, keď sa nemusia 
splniť, či už majú odporúčací alebo záväzný charakter, ide o princíp, ak sa mestské 
zastupiteľstvo na niečom dohodne, tak to má mať vážnosť, nie je to len tak povedané, že 
treba niečo urobiť,  

- opýtala sa, či je prednostka mestského úradu spokojná s takýmto vysvetlením a či to 
týmto končí, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že určite nie je spokojná s tým, ak sa nedodržia termíny alebo sa nesplní úloha, 

ale principiálne je tu mestské zastupiteľstvo na to, aby prijímalo uznesenia a my sme tu na 
to, aby sme ich plnili, niekedy ale nie je možné, či už z personálnych dôvodov alebo 
niekedy ani mestské zastupiteľstvo nedokáže odhadnúť množstvo práce a toto sa snažíme 
zdôvodniť, prečo daný termín nie je splnený, ak je dôvodom laxnosť, neodbornosť alebo 
zlý prístup, tak na to máme aj motivačnú zložku, aj pracovno – právne postupy, toto 
vyvodzujeme,  

- uviedla, že za seba môže povedať, že sa snažíme uznesenia plniť, ale nie stále to vyjde 
a keď je možné vyvodiť zodpovednosť, tak ju vyvodzujeme,   

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že sa nikdy nestretla s tým, že by bol niekto za to aj postihnutý alebo, že by mu 

bolo vytknuté, že to nespravil, nemôže byť predsa kolektívna vina, ak je uznesenie 
nesplnené z objektívnych príčin to berie, ale nie stále sú to objektívne príčiny a preto si 
myslí, že tá zodpovednosť by mala byť na mieste a dúfa, že sa s tým už viac nestretne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že tu sa v podstate vyhodnocujú odporúčacie uznesenia, mestské zastupiteľstvo 

nimi odporúča jemu ako primátorovi, treba si podrobne tieto odporúčacie uznesenia 
pozrieť, sú aj vysvetlené tie, ktoré nie sú dodržané,  

- ďalej uviedol, že tým, že sa zmenil zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, tak sú niekde inde kompetencie, je to tu vyhodnotené, 
pretože si to mestské zastupiteľstvo žiadalo vyhodnotiť, tak Ing. Sedliačikova túto úlohu 
splnila,  

- ďalej uviedol, že ide o to, že nesplniť odporúčacie stanovisko, tu už nedokáže rozumieť 
tomu termínu, pretože, ak niekomu niečo odporúčam, tak od neho neočakávam, že to musí 
splniť, pretože mu to len odporúčam, keby som mal právo túto úlohu zadať, tak môžem  
z toho vyvodzovať nejaké dôsledky,  

 
 Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona chápe, že sa zmenil zákon, ale primátor podpisuje uznesenia,  

uznesenia, aj keď majú odporúčací charakter, bude na poslancoch, aby zbytočne nedávali 
odporúčania, keď aj tak nebudú splnené, preto si treba rozmyslieť, akú formu bude mať 
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uznesenie, ale ak je to v prospech mesta, tak si nemyslí, že ak je niečo odporúčané a ak má 
niekto niečo urobiť, tak si len tak povieme, že to neurobil, lebo potom aj práca mestského 
zastupiteľstva, ak bude len odporúčacia, tak potom aj výsledok bude taký, aký je, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nechce o tom polemizovať, ale z 27 odporúčacích uznesení boli splnené 

všetky, a to 21 úplne, prípadne neboli splnené v plnom rozsahu, ale to je len v jednom 
prípade, myslí si, že v prípade školstva, u šiestich bol posunutý termín plnenia,  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že čo sa týka kontrolných zistení a prijatých opatrení, tak vždy v tomto bode je 

predkladaná správa s prijatými opatreniami, v návrhu plánu kontrolnej činnosti na budúci 
rok je aj úloha, že sa bude robiť aj kontrola plnenia uznesení, tam bude priestor na 
vyhodnotenie toho, či boli opatrenia splnené, prípadne vyvodené dôsledky v prípade 
nesplnených opatrení, to bude predmetom ďalšej kontroly, ktorá bude v ďalšom polroku 
vykonaná, 

- ďalej uviedla, že čo sa týka uznesení, tak už v úvode povedala, že všetky boli 
akceptované, v tých šiestich prípadoch išlo všetko o nedodržanie termínu, posunutie 
termínu, z nich dve boli také, ktoré neboli akceptované, jedna v plnom rozsahu t. j. oblasť 
školstva a ide o vykonanie auditov a je tam uvedené aj zdôvodnenie, prečo neboli 
vykonané, teda táto úloha nebola splnená čo do obsahu, ale nie úplne v celom rozsahu,  

- ďalej uviedla, že druhá nesplnená úloha je vo vzťahu k pozemku na ul. Kráľovskej, tam 
zatiaľ nebol vypracovaný materiál, ktorý by hovoril o využití tohto pozemku, toto je 
uznesenie, ktoré je akceptované, ale zatiaľ nie je splnené vôbec. 

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

1. správu z následnej finančnej kontroly výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie 
finančného krytia preukázanej straty MHD pre dopravcu SAD a. s. Nové Zámky, 

2. správu z kontroly plnenia poverovacích a odporúčacích uznesení mestského 
zastupiteľstva, 

B. berie na vedomie 
1. správu z následnej finančnej kontroly výdavkov rozpočtu mesta na zabezpečenie 

finančného krytia preukázanej straty MHD pre dopravcu SAD a. s. Nové Zámky, 
2. správu z kontroly plnenia poverovacích a odporúčacích uznesení mestského 

zastupiteľstva v Šali. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 - materiál číslo A 2/7/2012 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013,  
B. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/7/2012 
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 

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

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
C. schvaľuje  

presun termínov plnenia úloh z nasledovných uznesení: 
1. Uznesenie č. 8/2011 – XI. písmeno C.1  zo dňa 30. júna 2011 

Pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2012 – 2016 
vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ. 
T: 1. štvrťrok 2013  

2. Uznesenie č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012  
Predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu. 
T: 1. štvrťrok 2013  

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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6. Správa o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa 
určených priorít  - materiál číslo A 4/7/2012 

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ                                                                                    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že predložená správa prešla všetkými pripomienkovými konaniami, jednak zo 

strany mesta, mestskej školskej rady, komisie školstva a k tejto správe boli prizvaní všetci, 
ktorých sa to týka,  

- ďalej uviedla, že sa treba poďakovať všetkým riaditeľom škôl a školskému úradu za 
podrobné zosumarizovanie tejto správy, kde určite nebolo jednoduché skĺbiť materiálno – 
technické podmienky školy s kvalitou výchovno - vzdelávacieho procesu,  

- uviedla, že môžeme byť hrdí na to, že všetky školy, ktoré sa nachádzajú na území mesta, 
dosahujú úroveň vzdelávania hodnotenú Štátnou školskou inšpekciou nad úroveň 
priemeru, je to pre nás veľmi pozitívne, pretože to je rozhodujúce, akú úroveň majú školy, 
aj keď možno materiálno – technická úroveň všetkých škôl nie je rovnaká, 

- uviedla, že treba otvorene povedať aj to, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo a mesto 
zrealizovalo rekonštrukciu všetkých základných škôl, materských škôl, kde to bolo 
potrebné, okrem ZŠ Hollého, ktorá nemohla byť daná do programu pre ROP, pretože 
stavba bola najmladšia a nespadala do podmienok tohto obdobia, bolo ale povedané, že 
táto stavba prejde rekonštrukciou z prostriedkov mesta a bolo by nespravodlivé, aby jedna 
škola zaostala práve z hľadiska materiálno – technického, 

- uviedla, že nerobíme žiadne závery a každý, keď si prečíta jednotlivé čísla, pochopí, 
o čom to je, ale možno tie čísla neodhaľujú tú prácu pedagógov a zamestnancov 
v školstve, ktorá je stelesnením toho, že učitelia odovzdávajú žiakom všetko čo majú, aj 
keď nie za adekvátne ocenenie, 

- poďakovala sa všetkým zamestnancom a pedagógom a na základe tejto správy, ktorú nech 
si každý v pokoji posúdi a nechá si ju prejsť, podala poslanecký návrh doplniť do návrhu 
na uznesenie písmeno C. schvaľuje predloženie návrhu optimalizácie siete škôl  
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 2. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v roku 2013, 

- uviedla, že tento termín je daný preto, lebo na základe týchto výsledkov sa s tým bude 
ďalej pracovať, medzitým idú zápisy do prvého ročníka, takže je to ideálny termín,           

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čo znamená pojem „z toho stará Veča“,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že je to označenie v úvodzovkách, sú to ulice, ktoré nepatria do sídliska, teda 

ľavá strana a ulica Komenského,   
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že je to zvláštne, že je to tak vypichnuté, 
- opýtal sa na ZŠ Hollého, či tá suma 1 620 000 EUR je na základe nejakých plánov alebo 

to niekto odhadol, teda akým spôsobom sa prišlo k takejto sume,  
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že ZŠ Hollého je v podstate taká istá stavba ako ZŠ Murgaša na Hornej ulici; 
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keď sa tam realizoval projekt celej rekonštrukcie, tak to celé vyšlo cca na 1 800 000 EUR, 
z toho sa vychádzalo, že tu je predpoklad cca 1 600 000 EUR, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či to je aj s telocvičňou, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že je to kompletne všetko,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ďalej uviedol, že v tabuľke, kde sú uvedené požiadavky na rekonštrukcie a opravy na roky 

2013 – 2017, pri ZŠ s MŠ s VVJM je uvedená rekonštrukcia vykurovacieho systému a nie 
je tam uvedená žiadna suma,    

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že tam chýba číslo, ale takisto by to malo byť okolo 84 700 EUR,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že „len“ chýba suma 84 700 EUR, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že akceptuje to, čo bolo v správe uvedené, čo sa týka energetického 

a personálneho auditu, určite by to bolo náročné a napriek tomu aj v týchto oblastiach má 
predložená správa vypovedaciu schopnosť a poskytuje dostatok informácií o nákladovosti, 
najmä prevádzkových nákladov; z toho vyplýva, že najnižšie náklady sú na dve budovy, 
v ktorých je najnižší počet žiakov, a to na ZŠ s MŠ s VVJM okolo 53 000 EUR  
a ZŠ Bernolákova okolo 56 000 EUR, ostatné majú náklady vyššie,  

- ďalej uviedol, že pri vyčíslení tých ekonomických nákladov na rekonštrukciu v rokoch 
2013 – 2017 sú uvedené nejaké čísla; opýtal sa, či sa niekto zapodieval tým, či v tomto 
plánovanom období je to reálne urobiť alebo nie, čo z toho je nevyhnutné, čo je možné 
a čo je nemožné, zhruba tak by to rozdelil, pretože keď mali pôvodný materiál v komisii 
školstva, tam pripomienkoval, že pri niektorých školách neboli vôbec vyčíslené tieto 
nákladové položky, dnes sú, či sa premietnu alebo nepremietnu do rozpočtových plánov 
mesta v rokoch 2013 – 2015, pretože na to obdobie je rozpočet postavený, 

- uviedol, že je nepríjemné, že je klesajúci počet žiakov, aj keď akceptuje to, čo je uvedené 
pri počtoch žiakov v jednotlivých budúcich rokoch a to, že nie sú započítaní žiaci z obcí, 
demografický vývoj vychádza len z počtov žiakov zo Šale, čo sa týka počtu žiakov  
z okolitých obcí uvádza sa ich počet 356, čo je takmer jedna škola, ak by títo žiaci sem 
prestali chodiť, tak by situácia bola ďaleko nepríjemnejšia, preto treba koordináciu 
s okolitými obcami, pretože aj tie do značnej miery zachraňujú súčasnú situáciu na 
miestnych školách, 

- ďalej uviedol, že aké bude riešenie alebo výstup je uvedené v poslaneckom návrhu, ktorý 
podala Ing. Psotová, to znamená, že toto je základný sylabus, ku ktorému je potrebné sa  
v budúcich mesiacoch vrátiť a v apríli 2013 nájsť riešenie, pokiaľ sa týka jednotlivých 
základných škôl pôsobiacich na území nášho mesta,        

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že čo sa týka čísel, sú tam požiadavky škôl, je samozrejmé, že školy sa snažia 

maximalizovať svoje požiadavky, otázka reálnosti potom už vyvstáva, keď sa zostavuje 
rozpočet, na základe rozpočtu sa potom prehodnocujú najmä havarijné stavy, ktoré sú 
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a riešia sa,  
- ďalej uviedol, že sa začala robiť postupná revitalizácia školských jedální, odstránili sa 

havarijné situácie, začalo sa aj modernizovať, ale nakoľko posledné dva roky kapitálové 
výdavky v tomto smere neboli, preto sa nepokračovalo; uviedol, že celá situácia závisí od 
toho, aké finančné prostriedky budú k dispozícii a svojim spôsobom aj vnútorné rezervy,       

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- poďakoval sa za predložený materiál a uviedol, že sa mu páči,   
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že nesúhlasí s vyjadrením Mgr. Morávka, že toto je nejaký základný sylabus; 

myslí si, že tento materiál je dostatočný na to, aby sme prijali uznesenie, ktoré všetci 
vieme, že prijať treba, 

- ďalej uviedol, že takisto, ako to vyplýva z tohto materiálu, to vyplývalo aj z materiálu, 
ktorý bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva niekedy v apríli minulého 
roku a tiež materiálu, ktorý bol predložený už pred niekoľkými rokmi,  

- uviedol, že má skôr pocit, že v tejto otázke chodíme v kruhu už mesiace a že jednoducho 
nie sme schopní nazbierať dostatok odvahy, aby sa urobilo to, čo urobiť treba, ak to 
neurobíme najbližšie, keď budeme o tom znova hovoriť, to je zrejme v apríli, tak osobne 
si začne myslieť, že tu vôbec nie je vôľa túto vec riešiť a budeme tu len generovať jeden 
skvelý materiál za druhým, ktoré sa ale v zásade líšiť nebudú, pretože, keď si pozrieme na 
tento materiál a ten z pred pár rokov, tak je tam pár nových čísel, ale pointa je stále tá istá,   

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že keď hovoríme o tej odvahe, tak keď máme odvahu strkať do rozpočtu kopec 

iných vecí, tak už sme mohli strčiť do rozpočtu aj predmet druhého mestského 
zastupiteľstva v roku 2013, 

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol na margo materiálu, ktorý bol prerokovávaný asi vo februári, tak tomu materiálu 

vyčítal v zásade jednu vec, že napriek tomu, že hovoríme o školstve, hovoríme aj o meste 
Šaľa; zásadne mu chýbalo, čo bude s tou uvoľnenou školou, to bolo to nedopovedané, čo 
bolo v materiáli,  

- myslí si, že to nie je vecou mestského zastupiteľstva a mali byť predložené nejaké hotové 
materiály a potom je to fakt len otázka hlasovania; uviedol, že by nechcel, aby sa 
zopakovala otázka Komenského a nechce, aby aj táto budova chátrala, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka    
- uviedla, že ten rázny rez, ako tu už bolo naznačené, musí prísť, pretože je už nová úprava 

zákona, ktorá jasne prikazuje, čo sa môže a čo nie, toto povie pri rozpočte a vtedy už 
nemôže nikto váhať a tento rez bude musieť byť urobený,    

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2012 bolo prijaté uznesenie, 

že by sme potrebovali vidieť analýzu o stave základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, v dnes predloženom materiáli sa zaoberáme technickým stavom, 
energetickou náročnosťou základných škôl a výsledkami jednotlivých škôl, čo sa týka 
prospechu žiakov,  

- ďalej uviedol, že optimalizácia škôl v meste Šaľa je už dlhodobý problém, ktorý sa zatiaľ 
nepodarilo vyriešiť a v roku 2013 sa budeme musieť s týmto problémom vyrovnať, 
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- myslí si, že aj táto správa otvára dostatočný priestor na to, aby si aj poslanci získali aj iné 
informácie, možno priamo na základných školách, aby potom vedeli správne rozhodnúť 
o optimalizácii škôl v našom meste, 

- opýtal sa predkladateľa materiálu, v rámci demografie v priebehu 4 – 5 rokov, v prípade 
zlúčenia uvažovaných dvoch škôl v Šali-Veči (predpokladá, že by sa presťahovali do 
budovy ZŠ Hollého), ako by vyzeral počet žiakov v triedach s tým, že k nám prichádzajú 
aj deti z okolitých dedín, 

- ďalej uviedol, že súčasný stav tejto školy, čo sa týka technického zabezpečenia, je 
najhorší a má najvyššie náklady; granty vzhľadom na dĺžku existencie tejto školy nebolo 
možné čerpať; ako by sme ako mesto zabezpečili do budúcna, aby aj táto škola spĺňala 
parametre, aby sme potom mohli povedať, že toto všetko sa nám podarilo nielen zlúčením 
dvoch škôl, ale aj čo sa týka zníženia energetickej náročnosti tej školy, ktorá predpokladá, 
že bude v budúcnosti existovať, 

- ďalej uviedol, že tento týždeň komisia životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti prerokovávala materiál, kde je možné podať projekt na prevenciu 
bezpečnosti, v spolupráci s oddeleniami mestského úradu ako aj s mestskou políciou; 
komisia odporučila, nakoľko termín je 15. 01. 2013, aby bol projekt bezpečnosti zameraný 
na kamerový systém pred budovy základných škôl, kde už v súčasnosti sa predávajú 
drogy a iné omamné látky, ktoré ohrozujú naše deti,    

- ďalej uviedol, že komisia takisto odporučila, aby aj na prechodoch bola zabezpečená 
zvýšená bezpečnosť a to premaľovaním a lepším osvetlením prechodov pred základnými 
školami, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že vývoj z hľadiska demografického vývoja je popísaný, s tým, že je popísaný 

počet detí podľa jednotlivých obvodov škôl, rodičia si môžu zapísať dieťa do tej školy, do 
ktorej chcú, školy majú určenú kapacitu, časť detí z m.č. Veča chodí do škôl v Šali, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka kapacity ZŠ Hollého, je v súčasnosti postačujúca a bude 
postačujúca aj v prípade zlúčenia týchto dvoch škôl, ide o školu s 27 triedami 
a v súčasnosti má 18 tried; keď zoberieme, aj z hľadiska tej nízkej naplnenosti, na  
ZŠ Bernolákova je 9 tried; z hľadiska vývoja nástupu žiakov do prvého ročníka, môže byť 
22 žiakov, v prípade potreby 25 žiakov, vychádza to okolo 70 – 76 žiakov, je to približne 
na tri triedy, takže nejaká preplnenosť nehrozí,     

- ďalej uviedol, že čo sa týka samotnej základnej školy, ak by sme ju posudzovali 
z hľadiska energetickej náročnosti a vonkajšieho stavu, tak môžeme povedať, že je na tom 
najhoršie, z dôvodu, že do ostatných škôl sa investovalo; tým, že sme sa nádejali, že sa 
dostane do programu, tak sa tam nijaké investície nedávali, ale čo sa týka vnútorného 
zariadenia a vybavenia školy a celého areálu, tak škola je minimálne na takej úrovni, ako 
ostatné školy a čo sa týka športového areálu, tak taký nemá ani jedna škola,  

- ďalej uviedol, že základným problémom nie je otázka vnútorného vybavenia, ale 
vonkajšieho stavu budovy, predovšetkým ide o okná, ktoré sú v kritickom stave 
a o obvodový plášť budovy,   

- uviedol, že čo sa týka projektu, o ktorom hovoril RSDr. Gomboš, tak školy by určite 
privítali monitorovanie okolia škôl kamerovým systémom, v súčasnosti je kamerový 
systém v školách; upozornil na to, že monitorovanie kamerovým systémom naráža na 
ochranu osobnosti, je to do určitej miery sporné a školy si musia dávať pozor na to, čo 
môžu kamerami skúmať, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že nie celkom môže súhlasiť s tvrdením, že ide len o vonkajšok, pretože všetci 
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vieme, že okná sú aj z druhej strany, teda vnútornej, ak by išlo naozaj len o fasádu, tak to 
je menší problém, ale tu ide aj o nejaký komfort vyučovacieho procesu, teda nie je to len  
o vonkajšom stave, 

 
Mgr. Ján Minár – riaditeľ ZŠ Hollého 
- uviedol, že svoj diskusný príspevok, čo sa týka témy, nazval „čo sa skrýva za číslami“ 

a čo sa týka cieľa, chcel by školu predstaviť z iného uhla pohľadu, ako je možno vnímaná,  
- uviedol, že takto pred rokom z tohto miesta prestavila Mgr. Stredanská základnú školu na 

Bernolákovej ulici; uviedol, že niekedy je treba si vypočuť ľudí, ktorých zvyčajne 
nepočujeme alebo nemáme možnosť počuť, preto si dovolil nadviazať na správu, ktorú 
predložil PaedDr. Vrbovský a priblížiť ZŠ Hollého, o ktorej sa často hovorí v hádankách, 
nielen z pohľadu predložených čísiel a grafov, ale aj z hľadiska obsahu, ktorý je pre 
učiteľov veľmi dôležitý, povedal by prioritný,   

- uviedol, že v mestskej časti Veča pôsobí už dvadsať rokov a prešiel si všetkými postami 
cez učiteľa, až po riaditeľa školy; uviedol, že čísla, ktoré sú uvedené v týchto analýzach, 
štatistikách, však v sebe skrývajú viacej, nielen kalkuláciu alebo vyjadrenie nejakého 
počtu, 

- ďalej uviedol, že na škole sa pracuje so žiakmi, ktorí žijú v sociálne slabších rodinách, 
zákonní zástupcovia týchto žiakov nemajú záujem o ich vzdelávanie a dovolí si povedať, 
že 80 % zostáva na učiteľoch, ťažko sa z týchto žiakov dajú vydolovať nejaké výkony, 
keď žijú v takom prostredí, v akom žijú,  

- myslí si, že aj títo žiaci potrebujú starostlivosť a pedagógovia robia preto všetko, napriek 
tomu sa ZŠ Hollého etablovala na školu, ktorá má čo ponúknuť a ktorá má svoju víziu do 
budúcna,  

- ďalej uviedol, že od roku 2002 sa na škole vytvárali špeciálne triedy, na škole bol 
kvalifikovaný špeciálny pedagóg a týmito triedami boli zastrešované aj iné školy, pretože 
aj žiaci z iných škôl v meste navštevovali práve tieto triedy, títo žiaci sa potom integrovali 
na škole a zostávali tu aj na druhom stupni, takisto túto školu navštevovali aj telesne 
postihnuté deti a vozíčkári,  

- uviedol, že žiaci, ktorí opustili brány školy, majú široké uplatnenie v rôznych oblastiach 
života; ďalej uviedol, že každý rok sa hodnotia školy aj na základe „monitoru“; opýtal sa, 
kto vie, koľko žiakov písalo monitor zo žiakov zo špeciálnych tried, ktorí boli integrovaní 
na druhom stupni, boli ich desiatky,   

- uviedol, že napriek všetkým skutočnostiam dosiahla ZŠ Hollého, čo sa týka testovania 
slovenského jazyka a matematiky, lepší priemer, ako bol celoslovenský priemer,  

- ďalej uviedol, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa Ing. Andráši pýtal, 
prečo majú žiaci nižší priemer z jednotlivých predmetov ako na iných školách; uviedol, že 
je to z dôvodov, o ktorých už hovoril, ale napríklad ZŠ Hollého neklasifikuje telesnú 
výchovu, keby bola klasifikovaná, tak priemer by bol oveľa lepší, 

- uviedol, že školský vzdelávací program je šitý na podmienky v Šali-Veči, ak si niekto 
pozrel, tak videl, že jednou z priorít školy je podpora športových talentov, sú tam dobrí 
športovci zameraní na hádzanú a športovú streľbu, ide o otvorenú školu v oblasti športu, 
škola sa stará o deti zo sociálne slabších vrstiev, podporuje ich mimoškolské aktivity 
a podchycuje ich aktivity v mimoškolskom čase,  

- myslí si, že toto je podložené aj výsledkami, pretože žiaci získali desiatky titulov 
v športovej streľbe, dvakrát boli majstrami Slovenska v hádzanej a traja žiaci reprezentujú 
Slovenskú republiku,  

- uviedol, že poslancom odovzdal CD nosič, ktorý určite umožní spoznať podmienky, aké 
sú vytvárané žiakom na ich vzdelávanie a výchovu, myslí si, že mnohí z poslancov už 
v škole boli, ale prah vestibulu neprekročili,  
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- ďalej uviedol, že priestory, v ktorých pracujú, by boli ešte zaujímavejšie, ale sú 
nápomocní, keď treba mestu pomôcť, či už vytvorením dvoch tried materskej školy, kde 
za cenu toho, že škola musela uvoľniť niekoľko zo svojich lukratívnych priestorov, ako 
napríklad cvičná kuchynka, dielne, sklady, pomohli mestu a dovolí si tvrdiť, že im 
odoberajú viac energie, hlavne vodu, ako si myslíme,  

- uviedol, že jediným problémom tejto školy je spotreba energií, a to si dovolí tvrdiť, že je 
to len na vykurovanie, netýka sa to ani elektriky, ani vody, ani ničoho iného, stále sa 
hovorí, že na ZŠ Hollého sa dopláca, ale on si dovolí tvrdiť, že sa nedopláca, veď školy 
patria pod naše mesto, keď bola prevažná časť škôl rekonštruovaná, či už celkovo alebo 
len čiastočne, tak si myslí, že majú oveľa lepšiu východiskovú situáciu ako ZŠ Hollého, 

- uviedol, že má urobené analýzy, akú spotrebu energií mala ZŠ Murgaša predtým, ako bola 
zrekonštruovaná a tie čísla, ktoré má ZŠ Hollého, sú aj nižšie ako mala ZŠ Murgaša pred 
rekonštrukciou,   

- požiadal, aby sme boli trochu solidárni, veď všetky školy sú naše, vaše, mestské, ak by 
bola ZŠ Hollého zrekonštruovaná len čiastočne, tak by to bolo úplne opačné garde; ďalej 
uviedol, že v mesiaci október vykázali úsporu 2 000 EUR, v novembri, ktorý bol 
chladnejší, to bolo 1 700 EUR; uviedol, že sa šetrí, kde sa dá, na vykurovaní, nesvietia, 
nesplachujú, v budove je zima, počúvajú výčitky učiteľov, rodičov, znížil sa počet 
pedagogických zamestnancov, šetrí sa na prevádzkových nákladoch, na nákupe materiálu, 
využívajú vlastné príjmy a veria, že už v roku 2013 budú do tejto školy investované 
prostriedky, ktoré sa niekoľkonásobne vrátia, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- myslí si, že tu prišlo k nejakému nedorozumeniu, pretože úlohou a cieľom dnešného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva bola iba správa, budeme mať štyri mesiace na to, aby 
sme z hľadiska rozumu a čísiel vyhodnotili, čo treba urobiť,  

- uviedla, že ona povedala, že nikto nepodceňuje prácu žiadnej školy, učiteľská práca je 
rovnaká, ale podmienky sú rozdielne, úlohou mesta nie je hovoriť o kvalite vzdelávacieho 
procesu, pretože na to sú iné organizácie, ale úlohou mesta a poslancov je vytvoriť 
primerané podmienky pre všetkých, ktorí sa v školách vzdelávajú,  

- uviedla, že ZŠ Hollého je najmladšia škola, má najveľkorysejšie riešenie z hľadiska 
stavebného, ale za dvadsať rokov existencie nebola opravovaná, hovorí sa o tom, že je to 
potrené urobiť, ale nikto nespochybňoval prácu učiteľov,  

- ďalej uviedla, že minulý rok urobila komisia školstva rozhodnutie a na zasadnutí tejto 
komisie sa všetci zúčastnili, takisto teraz bude komisia rozhodovať spolu so všetkými, 
komisia a školský úrad predsa nemôže predložiť mestskému zastupiteľstvu niečo, na čom 
sa nebudú podieľať všetci, ale znova zopakovala, že musí rozhodnúť rozum a čísla, ale 
neznamená to, že keby bolo o jednu alebo dve školy menej, že sa tie školy zbúrajú alebo 
ich dáme inde, tie školy určite zostanú v prospech školstva a aby nechátrali, 

- ubezpečila riaditeľa školy, že sa to urobí tak, aby mali možnosť sa na tom podieľať a je jej 
ľúto, že to vyznelo tak, ako keby bol niekto proti niektorej škole, určite to tak nie je, 
pretože všetky deti sú naše, aj keď nie sú z nášho mesta a staráme sa o ne na území mesta 
a máme rovnaký cieľ a rovnakú úlohu,       

 
Mgr. Ján Minár 
- uviedol, že on potreboval povedať to, čo povedal, 
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že určite to nie je o tom, že niekto posudzuje, kto je horší a kto lepší, aj keď 

netuší, prečo táto škola nehodnotí telesnú výchovu, keď iné školy hodnotia; uviedol, že ak 



 19

by v materiáli nesvietilo číslo cca 1,6 mil. EUR, tak by sme sa asi s tým až tak 
nezaoberali, to je to, nad čím bude treba posedieť, toto je to obrovské číslo, ktoré bude 
toto mesto lámať, keby bola táto škola zrekonštruovaná, nikto tu nad ničím nerozmýšľa.  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do návrhu na uznesenie písmeno C. schvaľuje v znení:  

predloženie návrhu optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2013. 

Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa určených 
priorít, 

B. berie na vedomie 
správu o stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa podľa určených 
priorít, 

C. schvaľuje 
predloženie návrhu optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2013. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - materiál 

číslo A 6/7/2012 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že vie, že je to plne v kompetencii p. primátora, ale myslí si, že je tu veľa 

obslužného personálu, je tu 101 zamestnancov, ale musí povedať, že jej tu chýba kultúra, 
aj keď vie, že je to v mestskom kultúrnom stredisku, ale tu nevidí žiadneho referenta pre 
kultúru,  

- opýtala sa, prečo mestské kultúrne stredisko zastrešuje aj referát kultúry, ktorý voľakedy 
na mestskom úrade bol; myslí si, že je výhodnejšie mať referát kultúry, ktorý kontroloval 
činnosť všetkých, či už knižnice, mestského kultúrneho strediska a vôbec celú kultúru 
v meste; opýtala sa, či je to takto lepšie, 
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- ďalej uviedla, že upratovačky sú pod rôznymi referátmi a odhliadnuc od toho, že je to 
klzisko a iné, tak sa jej zdá, že ich je veľa; opýtala sa, či ich naozaj nie je veľa, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zatiaľ to funguje aj bez referátu kultúry, ešte je tu aj komisia kultúry, ktorá 

spolupracuje aj s mestským kultúrnym strediskom a myslí si, že mestské kultúrne 
stredisko dokáže zabezpečiť všetky tie činnosti, ktoré vykonával referát kultúry na 
mestskom úrade,  

- ďalej uviedol, že organizačný poriadok je platný sedem mesiacov a určite sa bude 
vyhodnocovať nielen časť týkajúca sa kultúry, ale všetky ostatné časti a budeme sa snažiť 
vyhodnotiť, či naše rozhodnutie splnilo tie očakávania, ktoré sme mali, či sa práca 
zefektívnila a zracionalizovala. 

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

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení 
Dodatku č. 1, 

B. berie na vedomie 
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od  
01. 05. 2012 v znení Dodatku č. 1. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
     
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa - materiál 

číslo B 2/7/2012 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca oddelenia stratégie a komunálnych činností 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: komisia odporúča mestskému 
zastupiteľstvu obstarávať navrhované lokality tak, ako sú uvedené v predloženom materiáli na 
mestské zastupiteľstvo, ale v lokalite č. 4, čo je lokalita pre nový cintorín, dôrazne nesúhlasí 
s navrhovaným umiestnením cintorína pri čističke odpadových vôd, smerom na Vlčany,  
a zároveň odporúča doplniť do obstarávania návrhu zmien a doplnkov pod č. 8 vymedzenie 
trás pre peších a cyklistickú dopravu popri cestných komunikáciách, ide hlavne o Nitriansku 
ulicu smerom na Duslo, ďalej na Nitrianskej ulici smerom na Trnovec nad Váhom, na 
Dlhoveskej ulici, pokračovania ulice Štúrovej a Kráľovskej smerom na Kráľovú nad Váhom, 
Diakovská cesta a pokračovanie Vlčanskej resp. Dolnej smerom na Hetméň a Kilič.    
Ďalej uviedla, že čo sa týka lokality Kráľovskej ulice, pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta, táto lokalita sa nachádza v centrálnej mestskej zóne, jej dispozičné riešenie, 
priestorové a funkčné, rieši samostatný územný plán CMZ, teda momentálne tak, ako je 
priestorové a funkčné vymedzenie tejto lokality vo veľkom územnom pláne, v tom, ktorý 
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ideme teraz obstarávať a mestské zastupiteľstvo by chcelo zmeniť nejako tieto veci, nemá to 
dosah; a preto sa to neobstaráva vo veľkom územnom pláne, ale tieto dispozičné riešenia sa 
musia obstarávať v zmenách a doplnkoch územného plánu CMZ, čo je druhý dokument.     
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že možno sa teraz p. prednostka pousmeje, ale na str. č. 1 je uvedené 

„prevádzková hala firmy Lucky MZ na Staničnej ul.“ a opýtal sa, či je to nejaká iná firma, 
ako to robila predtým, lebo pokiaľ vie, tak to robila firma Luky MZ, možno aj v tomto 
prípade ide preklep, ale je to už asi 56-ty v tomto materiáli celom, čo robí v tomto 
mestskom zastupiteľstve, už ho to nebaví a preto sa ohlásil, lebo taká kopa chýb, čo je 
v predkladaných materiáloch, to je „úžasné“,         

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že takisto nesúhlasí z etických dôvodov s umiestením cintorína v lokalite pri 

ČOV, potom v tomto materiáli ostáva iba jedna lokalita, ktorá je s veľkým otáznikom, 
pretože je závislá na rokovaní s cirkevnými hodnostármi; opýtal sa, či sa uvažuje aj 
s nejakou ďalšou lokalitou, kde by cintorín mohol byť, pretože, ak bude pesimisticky 
rozmýšľať, tak ani jedna alternatíva nie je reálna,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že my chceme, aj keď sme doposiaľ neúspešní pri vysporiadavaní pozemkov, 

ponechať aj tú lokalitu, ktorá je momentálne v územnom pláne platná a chceme to nechať 
ako rezervu; toto je nový návrh, ale to, či sme výhľadovo niekde, je veľmi ťažko povedať, 
lebo ak by sme boli neúspešní pri rokovaniach s cirkvou, tak si myslí, že výhľadovo by 
nejaká nová lokalita už mala podliehať nejakej štúdii, ktorá je architektonicky a časovo 
náročná, 

- ďalej uviedla, že my sme navrhovali lokality, ktoré sme videli najmenej kolízne; z tých 
skúseností, čo máme doposiaľ a samozrejme, keď budeme pri týchto lokalitách neúspešní, 
tak budeme hľadať inú lokalitu, možno aj s tým, teraz nevie, či to má povedať, že by sa 
lokalita nového šalianskeho cintorína lokalizovala v mestskej časti Veča, môže nastať aj 
táto situácia; preto hovorí, že je to potom na tíme a nejakej výhľadovej a dopadovej štúdii, 

- predniesla návrh na uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

obstaranie spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa  
v rozsahu prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami, vrátane lokality č. 8. 
T: 4. zasadnutie MsZ v roku 2013                                                            

 
Martin Alföldi 
- požiadal Ing. Nitrayovú, aby ešte raz predložila presný návrh, o ktorom sa bude hlasovať,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že problémom bola lokalita č. 4, nová lokalizácia mestského cintorína, nakoľko 

komisia územného plánovania, výstavby a dopravy nesúhlasí s lokalizáciou nového 
cintorína pri čističke odpadových vôd, teda navrhuje obstarávať len lokalitu juhozápadne 
od železničnej trate Štúrovo – Bratislava, 



 22

- uviedla, že lokalita č. 8 je vlastne vymedzenie trás pre peších a cyklistickú dopravu, je to 
vlastne na všetkých trasách, ktoré idú von z mesta, Dlhoveská, smer Duslo, smer Trnovec 
nad Váhom, smer Diakovce, smer Kráľová nad Váhom, 

 
Ing. Jozef Mečiar – procedurálny návrh 
- podal procedurálny návrh, aby sa o každej lokalite hlasovalo zvlášť.          
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
- hlasovať osobitne o každej predloženej lokalite,  
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
 
1. lokalita – PF časť Jozefov sever 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
2. lokalita – PF Celok Šalianska tabuľa 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
3. lokalita – zmena funkčného využitia územia pri Váhu (tzv. Čerešňový sad) 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
4. lokalita – nová alternatívna lokalizácia mestského cintorína 
Prezentácia: 15 
Za:    5  
Proti:    8 
Zdržal sa:   2 
 
5. lokalita – územie na východnej strane Dolnej ul. medzi križovatkou s Orechovou ul. 

a železničným prejazdom  
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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6. lokalita – usporiadanie funkčných plôch pri železničnej stanici 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
7. lokalita – priemyselná zóna na Diakovskej ceste medzi železničnými traťami  

Štúrovo – Bratislava a Šaľa – Neded 
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
8. lokalita – vymedzenie trás pre peších a cyklistickú dopravu popri cestných 

komunikáciách v rámci a mimo zastavaného územia mesta 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

obstaranie spracovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Šaľa  
v rozsahu prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami. 
T: 4. zasadnutie MsZ v roku 2013                                                            

 
Prezentácia: 15 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti súvisiace s držaním psov - materiál číslo B 3/7/2012 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca oddelenia stratégie a komunálnych činností 
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 ustanovujú 
podrobnosti súvisiace s držaním psov, 
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B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
súvisiace s držaním psov. 

 
Prezentácia: 11 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh Požiarneho poriadku mesta Šaľa - materiál číslo B 4/7/2012  
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta                                                       
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh „Požiarneho poriadku mesta Šaľa“, 
B. schvaľuje 

„Požiarny poriadok mesta Šaľa“ v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 11 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012 - materiál číslo  
C 1/7/2012 

Predložila Ing. Erika Sedlárová, referentka – hlavná účtovníčka OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh  
- uviedol, že v podstate nemá problém s touto zmenou, ale stále je platné uznesenie, ktoré 

sa týka určenia použitia prostriedkov z predaja Komenského vo výške 165 000 EUR; keď 
má byť toto uznesenie nejakým spôsobom vykonané, tak jeden z predpokladov je, aby 
sme týchto 165 000 EUR už v tomto návrhu riešili ako prebytok rozpočtu, 

- podal poslanecký návrh, že prebytok rozpočtu musí byť minimálne 165 000 EUR, 
samozrejme to treba dopracovať, upozornil na chybu na strane č. 4, kde sa hovorí 
o definovaní úprav vo výdavkovej časti rozpočtu 2011 a má byť uvedené 2012,     
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Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že tiež chcel len upozorniť na chybu, na ktorú upozornil Ing. Baran, 
 
Ing. Erika Sedlárová 
- uviedla, že predmetných 165 000 EUR je momentálne uložených na účte vo Všeobecnej 

úverovej banke a.s., ale teraz naozaj nevie povedať, či ten prebytok bude v skutočnosti 
taký, budeme sa snažiť, aby bol, 

- zopakovala návrh Ing. Barana, teda aby sa upravila tak výdavková časť, aby sa tam 
prebytok dostal tak,  aby to korešpondovalo s návrhom rozpočtu na rok 2013, 

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že ide o formálny problém, ale ctime si uznesenia, preto je toho názoru, aby sa  

zobralo z kapitálových výdavkov nejakých 72 000 EUR, aby tam bol 165 000 EUR 
prebytok. 

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

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

1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:  
Bežné príjmy:                                            11 688 460 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 306 333 EUR  
Rozdiel:                                                          382 127 EUR 

 
Kapitálové príjmy: 3 640 369 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 777 453 EUR 
Rozdiel: -137 084 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 328 829 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 083 786 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  245 043 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR 
Rozdiel: -80 043 EUR 
 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 903 556 EUR 
Výdavky celkom: 15 738 556 EUR 
Rozdiel celkom: 165 000 EUR 
 

2. Zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS mesta Šaľa na sumu  
528 000,- Eur. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 s výhľadom na roky 2014  
a 2015;  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - materiál číslo C 2/7/2012 

Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Jozef Mečiar uviedol, že sa objavili nejaké nové skutočnosti a to asi pred týždňom nám 
bol schválený projekt, ktorý sme podávali asi pred 2 – 3 rokmi, ide o rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, kde celkové náklady na túto rekonštrukciu sú cca 263 000 EUR s tým, že  
z mestských peňazí je potrebných 13 000 alebo 15 000 EUR. Ak do tohto projektu budúci rok 
reálne pôjdeme, tak to bude mať vplyv na rozpočet a hlavne na platenie, teda cash flow 
v budúcom roku, toto bude potrebné zapracovať a zvážiť, ako to zrealizovať. 
Druhá skutočnosť je v podstate z dnešného dňa, po zhruba 3 – 4 rokoch bol znova spustený 
projekt OPIS, ide o informatizáciu samospráv, ak do takéhoto niečoho pôjdeme, čo by sme 
podľa jeho názoru mali, tak budeme hovoriť o projekte cca vo výške 600 – 700 tis. EUR 
s tým, že tá finančná ťarcha by vychádzala na rok 2014, ale už aj v roku 2013 by boli s týmto 
spojené nejaké výdaje. Uviedol, že toto je tiež vec, ktorú treba nejako namodelovať a zvážiť, 
ako ju dostať do budúcoročného rozpočtu a aj tých ďalších. Ďalej uviedol, že oficiálne má byť 
výzva urobená ešte teraz v decembri a odovzdávanie projektu bude niekedy vo februári 
budúceho roku. Uviedol, že budeme musieť zvážiť, ako sa k týmto dvom projektom 
postavíme.          
  
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že prerokovanie rozpočtu mesta je veľmi závažná vec, pretože sa rozpočtom, 

ktorý má byť zákonom mesta, stanovujú ďalšie ciele a odvíja sa od toho celá činnosť na 
nasledujúci rok,  

- uviedla, že tento závažný dokument by mal byť prerokovaný vo všetkých orgánoch, vo 
všetkých komisiách, mali by sa s ním vopred oboznámiť všetci poslanci, prípadne iní 
občania; ďalej uviedla, že filozofia vytvorenia rozpočtu je opäť taká zvláštna, chýba tam 
viac štábnej kultúry, niektoré čísla sú chybné, tabuľky je potrebné si poskladať, ale 
najviac ju mrzí to, že priority mesta, o ktorých sa tu už toľkokrát hovorilo, sú opäť tie isté,  

- uviedla, že priorita mesta musí byť kvalita, život občanov mesta, to znamená, že je to 
školstvo, kultúra, vyžitie, voľný čas a podobne; uviedla, že rozhodujúce je to, čo ľudia 
vidia,   

- uviedla, že samospráva je súčasť štátu a preto ju mrzí, že v predloženom materiáli nie je 
ani zmienka o memorande, ktoré prijali jednak samosprávne kraje a jednak aj ZMOS 
a dotýka sa to priamo samospráv; ďalej uviedla, že poslanci sú tiež verejní činitelia 
a takisto sa podieľajú na hlavných úlohách, ktoré má samospráva v rámci štátu 
a nadväzujeme na štátny rozpočet; preto, ak celý štát vychádza z toho, že sa krátia bežné 
výdavky a výdavky investičné, tak my to tiež nemôžeme opomenúť, aspoň v tej filozofii 
rozpočtu, pretože je to naša povinnosť, takisto vytvárame verejný dlh a keď ide 
o stabilizáciu verejných financií, tak sa musíme takisto podieľať ako verejní činitelia; 
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keď tu hlasujeme, tak si musíme byť vedomí, aké rozhodnutia prijímame, za rozpočet je 
zodpovedný každý jeden, nielen mestský úrad, ktorý ho vytvorí, 

- uviedla, že nie je rozhodujúce, či vo vláde je ten alebo ten, ale ide o rozhodnutia, ktoré sú 
v prospech alebo neprospech občanov, táto filozofia vôbec neodzrkadľuje tento rozpočet, 
pretože tu síce hovoríme o jednom percente, že budeme znižovať, ale tiež neznižujeme 
všade, ide len o mzdové výdavky, ktoré sú súčasťou bežných výdavkov, ale nie všade, 
pretože mestské kultúrne stredisko to nemá znížené, má dokonca znížené príjmy, ale 
zvýšené výdavky, teda chýba jej tu logika; keď, tak to musí byť v každom zariadení,      

- ďalej uviedla, že problém školstva bude v tom, že od 01. 01. 2013 bude platiť nový zákon, 
rozpočet už bol v Národnej rade SR schválený a sto percentný mzdový normatív bude 
platiť, to znamená, že každá škola musí dostať tých sto percent, teda ten normatív sa musí 
rozpísať na jednotlivé školy v oblasti mzdovej a do 31. 01. bude zriaďovateľovi oznámený 
rozpísaný rozpočet už aj s 5 %-ným navýšením miezd; po 15. septembri, kedy bude 
eduzber, bude potom krátený rozpočet, to znamená, že aj tých 100 %, ktoré si na tento rok 
2013 dáme, ak budeme mať menší počet žiakov, a to už je veľmi dôležité a mali by sme sa 
nad tým zamyslieť, samozrejme tie prostriedky, ktoré dostaneme v januári sa nebudú 
zhodovať s prostriedkami po 15. septembri,     

- ďalej uviedla, že nakoľko existuje ďalšia zmena zákona č. 597/2003 Z. z., kde 
dohadovacie konanie je tak, že ak zriaďovateľ si bude pýtať naviac finančné prostriedky, 
tak Ministerstvo školstva SR už má právomoc ich prehodnotiť, požiadať zriaďovateľa 
o úsporné opatrenia, dokonca už môže nariadiť racionalizáciu, bude to už vec Ministerstva 
školstva SR, nie mestského zastupiteľstva, kde sa tu my nevieme na ničom dohodnúť,  

- myslí si, že je veľmi potrebné sa pozrieť na rozpočet a pozrieť sa na celkovú filozofiu tak, 
aby sme potom nerobili každý mesiac nejaké rozpočtové opatrenie, lebo jednak to bude 
nutné, to sa týka aj tých podielových daní a podobne, rozpočet musí byť viac-menej 
reálny a radšej nemajme veľké oči, pretože keď nevieme naplniť príjmovú časť, nerobme 
si veľkú výdavkovú; záväzky po lehote splatnosti, sú tu len stručne povedané, veď to je 
dôležité, tým by sme sa mali zaoberať a hlavne perspektíva tých záväzkov,    

- podala poslanecký návrh na doplnenie uznesenia, ako samostatný bod v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
C.  schvaľuje 
vrátenie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške, 

- odôvodnila to tým, že už rozpočet, ktorý je teraz daný, je znížený o tú časť, ktorú si majú 
školy sami financovať z toho, čo oni vyberú,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že pokiaľ vie, tak rokovací poriadok komisií hovorí, že program rokovania 

komisie je úloha predsedu komisie, preto sú vopred zverejnené materiály a komisie si 
vyberú to, čo sa ich týka; čo sa týka štábnej kultúry súhlasí, že tam máme slabiny, 
s ktorými bude treba pracovať, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka memoranda, tam nesúhlasí, memorandum bolo v podstate 
podpísané, za našu stranu sa ZMOS zaviazal „presadzovať a pôsobiť na svojich členov, 
aby v záujme naplniť ciele memoranda schválili a naplnili rozpočty, atď.“, ak sa ZMOS 
zaviazal, že bude na nás pôsobiť, nech pôsobí, ale nás to k ničomu nezaväzuje,  

- ďalej, čo sa týka vyjadrenia ZMOS-u, že treba znížiť výdaje na mzdy, tak sme predbehli 
ZMOS minimálne o rok, pretože tento rok prišlo u nás k pomerne radikálnej zmene 
v mzdách a vychádza možno zníženie o 140 000 EUR,  

- znova zopakoval, že memorandum nás k ničomu nezaväzuje a to čo sa v memorande 
píše, sme splnili tento rok,  
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- ďalej uviedol, že pokiaľ ide o školy, bude sa musieť pri aktualizácii riešiť aj to, čo 
vyplýva zo situácie v školstve,      

                     
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že čo sa týka komisií, kto vlastne určuje, o čom bude komisia rokovať, je to 

otázka aj predsedu, ale aj vymenovaných ďalších funkcionárov, ktorí môžu dávať návrh, 
aby sa na komisii prerokovalo to alebo ono, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že už aj minulý rok Ing. Psotová hovorila o tom, aby sa do rozpočtu dalo to, na čo 

máme a tak aby sa tvoril aj rozpočet; my tam dáme príjem 100 000 EUR z COV, keď 
presťahujeme policajtov, ale zatiaľ nevieme, či ich presťahujeme, ani nevieme kam ich 
presťahujeme, ale už to máme v príjmovej časti, sú to proste také veci, jednoducho len 
preto, aby tam bolo nejaké číslo,  

- ďalej uviedol, že ani jeden z nich by nezdvihol ruku, či sa COV teoreticky predá, ale už 
máme príjem 100 000 EUR; uviedol, že v podrobných tabuľkách sú uvedené veci, ktoré 
sú už úplne neaktuálne, napríklad v položke na údržbu budovy na ulici Komenského je 
síce uvedená nula, ale myslí si, že táto položka tam už vôbec nemá byť, veď túto budovu 
už ani nemáme, takýchto drobných chýb je tam veľa,  

- uviedol, že je mnoho dôležitých vecí, napríklad v správe o stave školstva sa hovorilo 
o tom, koľko peňazí to bude stáť napríklad v súvislosti so stavom ZŠ Hollého, keby sme 
túto školu rekonštruovali, tak tu zaznelo, že by to malo byť z mestských peňazí, rozpočet 
o tom pojednáva možno dvomi vetami, že s tým treba niečo robiť, číselne tam o tom nie je 
zmienka,   

- ďalej uviedol, že čo sa týka platov, osobne si myslí, že v dnešnej situácii napríklad 
znižovať platy pre mestských policajtov je dosť kontraproduktívne, pretože nevie, kto by 
to za tie peniaze robil; druhá vec je, že tento rok máme na poslancov vyčlenených  
24 000 EUR, budúci rok je to 26 000 EUR, zamestnancom znižujeme platy, oni ako 
poslanci sú takí istí, nie sú o nič lepší, ani horší, netuší, prečo tam je oproti roku 2012 
zvýšenie,  

- ďalej uviedol, že stále rekonštruujeme nejaké chodníky, ale možno si aj zamestnanci 
mestského úradu zaslúžia malú rekonštrukciu, napríklad jeden rad okien a to sa nikde 
neobjavuje, nikde sa neobjavuje návrh, ako naložiť s tým prebytkom ako takým, 
vyslovene v znení toho VZN, kde sme sa dohodli, že je to určené na to, ale dá sa to 
rozdeliť a požičať na niečo iné,  

- uviedol, že si nie je istý, či to nebolo spracované len narýchlo; uviedol, že by ho 
zaujímalo, ale nevie, či o to môže zažiadať takto narýchlo, ale rád by vedel, kto konkrétne 
je zodpovedný za jednotlivé kapitoly, napríklad, že za kapitolu č. 7 je zodpovedný ten 
a ten a na základe žiadosti a vedomostí toho človeka bola spracovaná kapitola č. 7, teda 
rád by vedel, ktorá konkrétna osoba je zodpovedná za ktorú položku, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že čo sa týka poznámky, že k školstvu sú tam iba dve vety, on je v tejto veci už 

hodne pesimistický, bude rád, ak sa mýli a keď k redukcii školstva príde, bude neskutočne 
šťastný; to, že sa to tam spomenulo len jednou vetou, je o tom, že príliš tomu nedôveruje, 
teda neočakáva, že by tento krok na budúci rok nastal, znova zopakoval, že by sa chcel 
strašne mýliť,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka znižovania miezd mestskej polície, o takom návrhu nevie, 
bežné výdavky áno, ale mzdy určite nie, čo sa týka zvýšenia položky na poslancov, má 
pocit, že odmeny poslancov sú viazané na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, 
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takže to vyplynulo len z tohto,   
- ďalej uviedol, že čo týka zodpovednosti za jednotlivé kapitoly, časti rozpočtu majú 

svojich garantov, takže nie je problém nabudúce uviesť zoznam garantov, ktorí sú 
zodpovední za jednotlivé časti,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že on osobne si myslí, že mať nejaký pocit, či sa zrealizuje (teraz nevie, či 

racionalizácia škôl) alebo nezrealizuje, by nemal byť určujúcim faktorom, či s takou 
položkou v rozpočte uvažovať alebo nie, pocity sú jedna vec, realita je druhá vec,   

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že si dovolí použiť výrok Ing. Andrášiho, že tam dávame príjem za predaj COV, 

pritom ešte ani nevieme, či to predáme alebo nepredáme, to je to isté, máme tam dať 
zmeny v školstve, keď ešte nevieme, či k nim dôjde alebo nedôjde, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tak tam nedajme ani ten príjem z COV, na rovinu, 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že v materiáli sa spomína bankový úver vo výške 400 000 EUR, uvádza sa, že až 

neskôr sa bude rokovať s bankami; opýtal sa, či neboli pri príprave rozpočtu nejaké 
rokovania s peňažnými ústavmi o možnostiach a podmienkach prijatia úveru, pretože je 
tam aj určitá blokácia Prima banky Slovensko a. s., ktorá umožňuje čerpať mestu úver len 
do určitej výšky,  

- ďalej uviedol, že sa uvádza zvýšenie administratívnych poplatkov – nárast, v zákone 
o hazardných hrách, ktorý bol v parlamente prijatý, je zakomponované zníženie  
v stavebných poplatkoch, poslanci to zakomponovali do zákona, ktorý priamo nesúvisí 
s týmito poplatkami, ale je to v zákone o hazardných hrách, teda nevie, do akej miery sa 
tam počíta s nárastom poplatkov cez stavebný úrad, ale určite nebudú také vysoké, pretože 
samosprávy a iné orgány rozporovali, pretože tam nastal enormný nárast týchto poplatkov, 

- ďalej uviedol, že v materiáli hľadal pohľadávky mesta voči fyzickým a právnickým 
osobám, to znamená, či mesto má nejaký prehľad o tom, koľko ešte môže dostať do 
príjmovej časti z toho, čo právnické a fyzické osoby neuhradili, týka sa to daní alebo 
poplatkov za komunálny odpad, 

- ďalej uviedol, že vidí vážny problém v otázke riešenia financovania športu v meste ako 
celku, pretože my priamo nefinancujeme šport a športovú činnosť v meste, ale dávame 
peniaze na režijné náklady jednotlivých športovísk, ktoré sú v podstate majetkom mesta; 
myslí si, že riešenie športu máme postavené na prioritných športoch, čo je futbal 
a hádzaná a príspevok do AQUASPORTU, ale na území mesta sú aj iní úspešní športovci, 
ako napríklad ľahkí atléti, strelci, voltižéri a iní,  

- myslí si, že športovej oblasti by sa mala v rokoch 2013 – 2014 venovať pozornosť, aj ako 
predmetu činnosti, aj ako financovaniu priamo športov,  

- podal poslanecký návrh, aby sa vytvorila samostatná komisia pri mestskom zastupiteľstve 
pre mládež a šport (odčlenila sa z komisie kultúry) a táto sa zaoberala uvedenou 
problematikou a riešila tak, ako sa rieši problém kultúry, ako koncepcie, tak aby sa riešila 
športová činnosť a podpora športu v našom meste takýmto spôsobom, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka riešenia memoranda, o ktorom tu už bolo hovorené, vie  
o tom, ako hovoril už Ing. Mečiar, že toto memorandum má deklaratívny charakter, nie 
zaväzujúci, len ten fenomén tu pre nás stále ostáva,  

- ďalej uviedol, že v kapitole doprava sa uvádza „opraviť všetky chodníky (5 000 EUR)“, 
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vychádza mu z toho, že buď máme chodníky v dokonalom stave a potrebujú len malé 
úpravy, ale za 5 000 EUR to množstvo rozbitých chodníkov v meste nie je možné opraviť,  

- ďalej uviedol, že v odpadovom hospodárstve nám klesá počet obyvateľov a narastá objem 
odpadu, mnohé mestá prechádzajú na vytváranie uzamykateľných stanovíšť, v rozpočte je 
vyčlenený len malý objem finančných prostriedkov, ale on to vidí ako jednu z možností 
riešenia tejto situácie, pretože nám narastajú divoké skládky, neporiadok pri stanovištiach, 
existuje odpadová turistika v meste a v okolitých obciach, tento problém si takisto 
vyžaduje samostatné  riešenie,  

- ďalej uviedol, že v rozpočte sa nenachádza návrh na platené parkoviská, spomínalo sa to 
v rozpočte na rok 2012, keď sa skolauduje centrálna časť, nevie, aký je stav 
s kolaudovaním tejto časti, ale platené parkoviská sa v rozpočte nenachádzajú,   

- ďalej znova zopakoval, že financujeme nákladovú položku športu a nefinancujeme 
samotný šport; ďalej uviedol, že ak znižujeme financie na vlastné činnosti, tak si myslí, že 
aj v iných a tým aj v športových kluboch by sme mali týmto spôsobom pristupovať, 
pretože s formuláciou, že bude nárast výdavkov na energiách, opýtal sa, do akej výšky, 
budeme naďalej v plnej výške a v plnom rozsahu financovať tieto náklady na energie,  

- uviedol, že v pôvodnom návrhu mestského úradu bol o 5 000 EUR nižší príspevok pre 
AQUASPORT, ale už teraz, v tejto verzii, sa to neobjavilo, je tam uvedená tá istá výška, 
ako bola v roku 2011,  

- ďalej uviedol, že spoločný školský úrad uvádza tie finančné prostriedky, ktoré sú potrebné 
na rekonštrukciu jednotlivých škôl a zariadení; opýtal sa, či mesto uvažuje v rokoch 2012, 
2013, 2014 určitou časťou prispieť na rekonštrukčné práce v týchto školských 
zariadeniach, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok, kde sa hovorí o výdavkoch na 

mestskú políciu, z nich najväčšiu časť predstavujú personálne výdavky; rozpočtované 
výdavky na rok 2013 zohľadňujú výšku mzdových a odvodových prostriedkov zníženú 
o 1 % oproti skutočnosti; toto mal na mysli, keď hovoril o znížení mzdy a o čom ho 
presviedčajú, že to tam nie je,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že čo sa týka úveru, predbežne sa rokovalo s UniCredit Bank Slovakia a. s., , tam 

je predbežne prísľub, že sa dá o týchto veciach hovoriť, budú potrebovať záverečný účet 
mesta, preto sa k týmto veciam bude dať vrátiť možno až niekedy k letu; čo sa týka 
blokácie Prima banky Slovensko a. s., tá sa nachádza niekde vo výške 400 000 EUR, 
takže ak by sme išli niekde do tejto sumy, tak sa nás to vlastne nebude týkať,  

- ďalej uviedol, že to chceme riešiť až niekedy v druhej polovici roku, čakáme, ako sa budú 
vyvíjať niektoré veci, ktoré sú teraz vo vývoji, preto sa aj v materiáli píše, že ak, tak by 
sme k úveru pristupovali až niekde v druhej polovici roka,   

- uviedol, že administratívne poplatky nebudú také vysoké, lebo zmenili teraz zákon takým 
nejakým obchvatom, to bolo urobené teraz nedávno, v tomto návrhu rozpočtu to nemáme 
a budeme musieť prerátať, čo to s nami spraví,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka pohľadávok mesta, ide naozaj o veľké číslo, sú tam 
pohľadávky ešte z roku 2001, ktoré ale (si myslí), že už nikdy nezískame, pretože ide 
možno aj o pohľadávky od právnických osôb, ktoré už neexistujú, celkovo sa táto vec 
rieši, v návrhu rozpočtu je príjem z nejakých starých pohľadávok, myslí, že je tam 
rozpočtovaných cca 30 000 EUR, bežia tam nejaké exekúcie, pokúsime sa z toho niečo 
získať,  

- uviedol, že čo sa týka športu, tak má pocit, že pred polrokom dal nejaký verejný prísľub, 
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že by sme sa mali zaoberať zmenou vo financovaní športu, v tejto chvíli máme urobené to, 
čo ste videli, ako mesto financuje prevádzku jednotlivých športovísk, nemáme urobenú tú 
ďalšiu časť, to znamená, ako mesto prispieva nejakým iným spôsobom; myslí si, že určite 
by sme sa mali dopracovať k nejakej koncepcii podpory športu, budúci rok to nejako 
vytvoriť, schváliť a dostať sa k nejakému novému modelu, to určite áno, 

- uviedol, že musí privítať rozčlenenie komisie kultúry a športu tak, aby sa odčlenil šport, 
keďže tento návrh dával pred rokom, ale vtedy neprešiel, verí, že táto zmena pomôže veci,    

- ďalej uviedol, že čo sa týka opravy chodníkov, požadovanú sumu určil príslušný referát, 
takže ak sa mu to nepodarí a príde kritika zo strany poslancov, tak príde určite aj jeho 
osobná kritika; ďalej, čo sa týka uzamykania stanovíšť kontajnerov, dalo sa tam toľko 
finančných prostriedkov, koľko je možné, ale keď sa spomínali čierne skládky, on si 
myslí, že uzamykanie môže tento problém ešte zväčšiť, treba to tiež zvážiť, 

- ďalej uviedol, že zámer zaviesť platené parkoviská stále je, ale môžeme k tomu pristúpiť 
až keď bude skolaudovaná pešia zóna, lebo to je jediné miesto, kde má zmysel vyberať 
parkovné, ale v tejto chvíli to nemôžeme,         

 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh  
- uviedol, že rozpočet bol prerokovaný v komisii ekonomickej tak, ako ostatné ekonomické 

materiály, ale v čase, keď sa malo o rozpočte hlasovať, nebola komisia uznášaniaschopná, 
takže nevzniklo žiadne oficiálne odporúčanie komisie ekonomickej, 

- ďalej uviedol, že aj on sám mal rôzne výhrady typu nejednotnosti čísel, viacerých chýb, 
neprehľadnosti tabuliek atď., z vecného pohľadu má k rozpočtu dve zásadné pripomienky, 
jedna je otázka priorít, priority v investičnej oblasti boli definované, ale priority 
v ostatných oblastiach definované neboli,  

- uviedol, že vie, ak by sme si definovali aj priority typu školstva, školstvo je nad našou 
prioritou, pripíšme k tomu racionalizáciu, optimalizáciu alebo nejaký iný prívlastok, je 
dnes veľmi ťažko predpokladať, či to v budúcoročnom rozpočte niečo prinesie alebo nie, 
ale k tomu, aby sa niečo v tejto situácii pohlo, tak sa musí niečo vykonať už v budúcom 
roku, možno je to tá optimalizácia školstva, a preto by školstvo malo byť našou prioritou 
pri prerokovávaní tohto rozpočtu a je tam ešte rad priorít, ktoré mu v tejto súvislosti 
chýbajú, 

- uviedol, že druhý problém, ktorý považuje za dosť závažný, spomínajú sa tu riziká, 
konkrétne mu ide o stranu č. 10 tohto rozpočtu, kde okrem iného sú v časti C) spomínané 
riziká, je tu aj nejaké konštatovanie, voči tomu nejaké výhrady má, ale nechce to teraz 
spomínať, 

- ďalej uviedol, že ako ďalšie riziko sa uvádza zabezpečenie financovania projektu 
vybudovania domova dôchodcov, ktoré vyvoláva veľký tlak na financie na prelome rokov 
2013/2014, kedy mesto bude potrebovať dostatok zdrojov na uhradenie záväzkov voči 
dodávateľovi; ďalším rizikom je aj financovanie projektu revitalizácie centrálnej mestskej 
zóny, ktoré spočíva v požiadavkách dodávateľa stavby na zvyšovanie rozpočtu diela, 
mesto nepristúpi k neodôvodnenému zvyšovaniu rozpočtu projektu, následky možného 
naplnenia rizík kapitálového rozpočtu by znížil dodatočný kapitálový príjem z predaja 
pozemkov, o ktoré sa bude mesto usilovať, 

- uviedol, že toto je veľmi všeobecná definícia, pretože pokiaľ si dobre pamätá, na 
predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva na túto tému diskutoval  
Ing. Bartošovič, ktorého požiadavka bola, že keď už hovoríme o riziku, tak ho 
pomenujme, keď ho už máme pomenované, tak ho kvantifikujme, keď ho už 
kvantifikujeme, tak hľadajme spôsob, ako z neho von, lebo to, že mesto bude potrebovať 
dostatočný počet prostriedkov atď., uviedol, aby sme si namaľovali tú najhoršiu situáciu  
a potom hľadali z nej východisko a všetko, čo môže byť plusovou aktivitou, tieto riziká,  
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aj keď neodstráni, môže jednoducho zjemniť,       
- ďalej uviedol, že veľmi požaduje, bez toho, aby dával nejaký poslanecký návrh, pohrajme 

sa s týmto, aj keď vie, že zajtra môže byť situácia iná; ďalej sa opýtal, či počká ešte otázka 
kontokorentného úveru alebo treba o ňom hlasovať hneď,  

- uviedol, že k procedurálnej časti tohto návrhu, na jednej strane tu máme niekoľko 
predkladateľov, ale v každom prípade mu tu chýba jeden, ktorý podľa internej smernice, 
čo v tejto oblasti platí, by mala byť dnešná prednostka úradu, interná smernica bola 
schválená uznesením mestského zastupiteľstva, tak si ctime nejaké tie uznesenia, 

- ďalej uviedol, že v návrhu na uznesenie mu chýba niečo, čo síce hlavná kontrolórka tu 
povedala, keď už máme ambíciu rokovať o schválení rozpočtu na budúci rok, tak by sme 
mali mať aspoň ambíciu zobrať na vedomie, že roky 2014 a 2015 tiež sú, dovolí si 
povedať, že ani nie tak v texte ako v tabuľkách, 

- ďalej uviedol, že ďalší problém, ktorý on vidí, boli tu spomínané záväzky v dvoch vetách, 
podľa jeho názoru bude treba so záväzkami tvrdo pracovať, čo sa nám v tejto súvislosti 
podarí, máme ambíciu do roku 2020 nemať nejaké záväzky po lehote splatnosti, to je 
dobre, len či nám to dovolí ten, komu dlžíme, toto je znova situácia, s ktorou sa treba 
pohrať,  

- ďalej upozornil na niektoré drobné detaily, v návrhu na uznesenie sa hovorí 
o kontokorente vo výške 465 000 EUR, v texte hovoríme o kontokorente vo výške 
450 000 EUR, v návrhu na uznesenie hovoríme o bankovom úvere na financovanie 
investičných akcií schválených vo výške 400 000 EUR a navrhujeme ručenie za prijatý 
úver zmenkou, ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou, rád by sa nechal nejakým 
spôsobom poučiť, prečo tak alebo onak a to už nehovorí o materiáli C 3/7/2012, kde 
máme ďalší typ zmenky – biankozmenku,  

- uviedol, že jednej veci mu je vo väzbe na procedurálny návrh, ktorý chce predložiť, ľúto, 
nevie, ako prejde hlasovanie a to, že keď sa dostaneme do rozpočtového provizória, aby 
keď sa učiteľom podarilo vyštrajkovať čosi, aby to nejakým spôsobom nestratili na tej 
jednej dvanástine, na to nutných možných výdavkov, na to budeme musieť nájsť asi 
nejaký mód,  

- uviedol, že sa stotožňuje s návrhom Ing. Psotovej a myslí si, že treba ponechať školám 
všetky príjmy, ktoré získajú z krátkodobých prenájmov svojich zariadení (športové 
ihriská, telocvične atď.), 

- myslí si, že by dnes bolo vhodné hlasovať o kontokorentnom úvere a spôsobe ručenia za 
tento úver, to sú v podstate dve veci, ktoré by bolo treba teraz odhlasovať; jednak, aby sa 
tam pre budúci návrh rozpočtu zohľadnili tie veci, ktoré povedal a v tejto súvislosti podal 
procedurálny návrh, aby sa hlasovalo len o návrhu Ing. Heleny Psotovej a aby sa 
hlasovalo len o návrhu na prijatie kontokorentného úveru z pôvodne navrhovaného úveru, 
t. j. o bodoch B 5. a 6. navrhovaného uznesenia, a po tomto hlasovaní dá procedurálny 
návrh na stiahnutie tohto materiálu z rokovania,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že teraz sú predložené tri procedurálne návrhy, o ktorých sa má v zmysle 

rokovacieho poriadku hlasovať bez diskusie; uviedol, že by sa malo o nich hlasovať 
v poradí, ako boli dané, ale podľa jeho názoru sa vylučujú, pretože, keď schválime 
procedurálny návrh hlasovať len o návrhu Ing. Psotovej, o bode č. 5 č. 6 a v závere 
stiahnuť materiál, tak sme stiahli materiál, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že Ing. Baran dal procedurálne návrhy, keď sa odhlasujú, tak potom ešte dá 

posledný procedurálny návrh na stiahnutie materiálu, 
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Martin Alföldi 
- opýtal sa, kedy potom dá Ing. Baran predmetný procedurálny návrh, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že potom, keď sa odhlasujú tieto veci, podľa toho, či prejdú alebo neprejdú,   
 
Martin Alföldi 
- myslí si, že hlasovať zvlášť o bode č. 5 a č. 6 nie je treba, pretože je predložený 

samostatný materiál o prijatí kontokorentného úveru, preto by sme to nemuseli teraz 
riešiť; keď sa stiahne materiál z rokovania, tak ten návrh Ing. Psotovej sa vie dať 
zapracovať do toho ďalšieho rokovania o rozpočte,  

 
Ing. Tibor Baran  
- uviedol, že sťahuje procedurálne návrhy a diskusia môže pokračovať, 
 
Martin Alföldi 
- zopakoval, že Ing. Baran nepodáva žiadne procedurálne návrhy,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že kontokorentný úver nám končí 15. 02. 2013, to znamená, že do tohto termínu 

by sme to mali mať nejako vyriešené, upozornil na to, že ďalší bod rokovania je 
samostatný bod o kontokorentnom úvere,  

- ďalej uviedol, že súhlasí s tým, že je potrebné kvantifikovať riziká a v ďalšej verzii sa toto 
dorieši,  

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že Ing. Mečiar hovoril, že začiatkom roka nás čakajú projekty, ktoré by mali byť 

so spoluúčasťou mesta, kde sa predpokladá potom doplniť rozpočet o tie výdaje, ktoré 
budú konkretizované,  

- uviedol, že on už dnes spomenul, že komisia životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti rokovala o projekte z Úradu vlády SR, ktorý by mesto malo podať, jeho 
maximálna výška je cca 62 000 EUR, ktorý ale asi mesto nebude v tejto výške podávať, 
kde by tiež mala byť 20 %-ná spoluúčasť mesta,  

- ďalej uviedol, že daň za psa bola navýšená na 19 000 EUR, vlani sme mali 11 600 EUR, 
poslanci zvýšili poslaneckým návrhom túto sumu na 17 000 EUR, v tabuľke č. 1 je 
uvedené očakávané plnenie v roku 2012 vo výške 18 050 EUR, myslí si, že to je reálny 
stav a tých cca 1 000 EUR bude ešte na základe výziev a exekučných konaní tento rok 
naplnených; uviedol, že tu by nešiel až do tých 19 000 EUR do rozpočtu do budúceho 
roka, ale skôr by zostal pri tom čísle 18 000 EUR, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že ako predkladateľ navrhuje v nadväznosti na stanovisko hlavnej kontrolórky 

doplniť do uznesenia bod C. berie na vedomie v znení: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013  
s výhľadom na roky 2014 a 2015. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej  
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje 
vrátenie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
schvaľuje 
rozdelenie Komisie kultúry, mládeže a športu na: 
- Komisiu kultúry a  
- Komisiu mládeže a športu.    
 
Prezentácia: 17 
Za:  14  
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015,  

B. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2013 nasledovne:  
 
Bežné príjmy:                                            11 902 510 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 638 124 EUR  
Rozdiel:                                                          264 386 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 322 545 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 406 217 EUR 
Rozdiel: -83 672 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 225 055 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:   15 044 341 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  180 714 EUR 
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Príjmové finančné operácie: 565 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             745 714 EUR 
Rozdiel: - 180 714 EUR 

 
Rozpočet na rok 2012 celkom: 
Príjmy celkom: 15 790 055 EUR 
Výdavky celkom: 15 790 055 EUR 
Rozdiel celkom: 0 EUR 
 

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2013 v celkovej sume 533 430,- EUR   
3. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 400 000,- EUR na financovanie 

investičných akcií schválených v rozpočte mesta na rok 2013,  
4. ručenie za prijatý úver zmenkou,  
5. prijatie kontokorentného úveru vo výške 465 000 EUR,   
6. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou. 

C. berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013  
s výhľadom na roky 2014 a 2015. 

 
Prezentácia: 17 
Za:    5  
Proti:    5 
Zdržal sa:   7 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
3. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 3/7/2012 
Predložila Ing. Erika Sedlárová, referentka – hlavná účtovníčka OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Sedlárová upravila v návrhu uznesenia v časti B. bod č. 2 ručenie za prijatie 
kontokorentného úveru „blankozmenkou“ a nie biankozmenkou, ako bolo pôvodne v návrhu 
uvedené.   
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na prijatie kontokorentného úveru,  
B. schvaľuje 

1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 450 000,- Eur, 
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou. 
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Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012 - materiál číslo C 4/7/2012  
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Ing. Vargová doplnila, že podrobné tabuľky, ktoré sa uverejňujú iba v e-same, budú 
zverejnené na budúci týždeň.  
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- upozornil na to, že posledná veta v dôvodovej správe nie je dokončená a požiadal o jej 

doplnenie, 
 

Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- doplnila, že malo byť uvedené, že by to bolo ekonomicky nevýhodné. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012,  
B. berie na vedomie 

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2012. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  13  
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Ing. František Botka 
- uviedol, že nakoľko bod, ku ktorému chce vystúpiť, je až posledným bodom rokovania 

mestského zastupiteľstva, prihlásil sa do diskusie v tomto bode, ide o materiál číslo  
H 2/7/2012 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa,  

- uviedol, že dňa 28. 09. 2012 spolu s Mgr. Jozefom Belickým vypracovali a podali návrh 
na udelenie „Čestného občianstva mesta Šaľa“ Mgr. Júliusovi Morávkovi, návrh bol 
odovzdaný v stanovenej lehote, teda do 30. 09. 2012 a bol v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením (ďalej VZN) č. 15/2011, 

- zopakoval niekoľko údajov o Mgr. Morávkovi, ktoré sú uvedené v predloženom návrhu, 
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a tiež zopakoval zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia a to, že Mgr. Morávek sa 
angažuje v rôznych oblastiach života mesta Šaľa, najmä v oblasti školstva, kultúry 
a histórie mesta Šaľa, ale aj športového diania a verejného poriadku, aktívne sa zapája do 
prípravy rôznych spoločenských podujatí na území mesta (napr. Noc kostolov). V roku 
2011 bol jedným zo sponzorov, či prispievateľov OSS mesta Šaľa. Jeho prínos k rozvoju 
školstva v meste je neodškriepiteľný. Má zásluhy najmä v oblasti stredného školstva 
v našom meste a jeho celoživotná činnosť v školstve, ale aj v podpore a pomoci pri vzniku 
publikácií o našom meste významne prispieva k šíreniu dobrého mena mesta Šaľa na 
Slovensku aj v zahraničí. Jeho odborné vedomosti uplatňované v jeho práci i osobné 
postoje si bezpochyby zaslúžia mimoriadne ocenenie samosprávy mesta, pretože sa zvlášť 
významným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov a vo funkcii 
primátora o priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami.  
Za svoju angažovanosť a zásluhy v oblasti prehlbovania priateľstva medzi národmi 
a partnerskými mestami je od roku 2000 Čestným občanom nášho družobného mesta 
Oroszlány v Maďarsku.  

- ďalej uviedol, že mestské zastupiteľstvo dňa 15. 11. 2012 na svojom zasadnutí menovalo 
dočasnú odbornú komisiu, ktorá mala 7 členov, ktorá podľa VZN č. 15/2011 má základnú 
náplň činnosti nasledovnú: odborné posudzovanie predložených návrhov z hľadiska ich 
opodstatnenosti, akceptovateľnosti a zmysluplnosti a vypracovanie kvalifikovaných 
stanovísk,   

- uviedol, že v materiáli a v predloženom návrhu na uznesenie sa toto nejakým spôsobom 
neodzrkadľuje; ďalej uviedol, že pri všetkej úcte k činnosti komisie musí konštatovať, že 
komisia prekročila náplň svojej činnosti, pretože v návrhu uznesenia je udelenie „Ceny 
mesta Šaľa“, 

- myslí si, že komisia nemá právo prehodnocovať podaný návrh, sám je členom obdobnej 
komisie zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a takisto si nedovolili 
prehodnotiť návrh, ktorý bol podaný občanmi nášho mesta, 

- uviedol, že z tohto dôvodu si dovoľuje navrhnúť a dúfa, že niekto z poslancov si jeho 
návrh osvojí, požiadal mestské zastupiteľstvo, keď sa bude rokovať o tomto materiáli, aby 
sa hlasovalo len o návrhu, ktorý predložil on a Mgr. Belický, teda o udelení „Čestného 
občianstva mesta Šaľa“ Mgr. Júliusovi Morávkovi, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že k tomu, čo je predložené, dáva predseda komisie svoje stanovisko, toto ešte 

predložené nie je, bude dané, bude povedané aj z akého dôvodu sa navrhuje „Cena mesta 
Šaľa“, bude sa samozrejme hlasovať aj o návrhu predkladateľa a je na škodu, že  
Ing. Botka nezostáva až dokonca, aby si to vypočul, 

 
Ing. Július Morávek 
- uviedol, že to, čo je uvedené v návrhu, je čiastočne to, čo robil, nechce vymenovávať 

ďalšie iné činnosti, ktorými sa zaoberal, ale nikdy ich nerobil preto, aby bol držiteľom 
nejakých cien alebo ocenení, robil to preto, lebo to považoval za potrebné a aby to bolo 
účelné a prospešné tomuto mestu a jeho obyvateľom a tiež tomuto regiónu, 

- uviedol, že on osobne vie koľko námahy, úsilia, koľko hodín bolo vytvoriť nové školy, 
nové spolky, ďalšie činnosti, ktoré robil, bol by veľmi nerád, keby na pôde mestského 
zastupiteľstva vznikla nejaká polemika k tejto veci, 

- uviedol, že byť čestným občanom, keď sa o tomto návrhu dozvedel, sám sebe si položil 
otázku a povedal, že akého mesta má byť čestným občanom, tu žijú desiatky, stovky 
svedomitých ľudí, ktorí statočne pracujú, ktorí v súčasnosti napríklad majú veľké 
existenčné problémy, ktorí musia odmietnuť lieky, lebo nemajú na ne peniaze, sú stovky 
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nezamestnaných, ľudia odchádzajú do cudziny za prácou, kde sa denne ničí osobný 
a verejný majetok, kde sa okráda, kde sa strieľa, vraždí, kde ľudia strácajú bezpečnostné 
istoty,  

- uviedol, že nevie, aké bude rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ale on chce zostať tým 
občanom, ktorý denne chodí s ostatnými po ulici, keď má možnosť, tak sa porozprávať 
s každým,  

- uviedol, že pre neho bola ocenením, keď bol primátorom, kresba detí, keď sa na 
Sládkovičovej ulici urobilo detské ihrisko, keď mu Trnavsko – bratislavská arcidiecézna 
charita dala ďakovný list za to, čo urobil, nechce hovoriť o dobročinnosti a charite, 
pretože tá sa podľa neho má robiť tak, aby verejnosť o tom nevedela,  je to jeho osobná 
alebo angažovanosť jeho rodiny v tom, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú, pretože inak 
by to bola reklama,  

- ďalej uviedol, že pre neho bolo ocenením, keď v roku 2008 dostal od archívu plaketu za 
to, že pomohol pri rekonštrukcii kaštieľa, 

- poďakoval sa Ing. Botkovi,  Mgr. Belickému a ostatným, ktorí možno za tým návrhom sú, 
ale pre neho je každodenný život s týmito ľuďmi hodnotný a nechce, aby vznikla 
polemika, nech bude rozhodnutie mestského zastupiteľstva akékoľvek, bude ho 
akceptovať, ale to čo robil, robil z vnútorného presvedčenia a uviedol slová sv. Pavla, že 
žijeme na tomto svete pre druhých, uviedol, že iba to má podľa jeho presvedčenia 
hodnotu, čo robíme pre druhého človeka, spoločenstvá, či ide o jednotlivca, rodinu, 
komunitu.                       

 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, Švermova 30, Šaľa – žiadosť  

o prenájom pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
- materiál číslo D 1/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
   
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh uznesenia.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

B. konštatuje, 
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecného záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane svojho majetku pred 

poškodzovaním cudzími osobami, 
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 

28. novembra 2012, 15 - dňová lehota v zmysle zákona bola dodržaná, 
C. schvaľuje 

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, časť parc. v reg. C katastra nehnuteľností 
č. 4143/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok,  
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v celkovej cene 104,75 Eur/rok, pre Ing. arch. Viktora Becker a Mgr. Andreu Becker, 
bytom Šaľa, Švermova 30, na dobu neurčitú. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. BigBarrel, spol. s.r.o., Štúrova 70, Šaľa – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, 

mestská časť Veča, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 2/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh uznesenia.  
 
Diskusia:  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, ako bude vyriešené parkovanie, keď tam bude ten značkový pub, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že to bol pôvodný zámer, teraz to bude polyfunkčný objekt, parkovanie bude 

z ulice Hollého, ale to žiadateľ neodkupuje, odkupuje len časť, ktorá bude zastavaná 
a prístup,    

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či ide vlastne len o tú betónovú platňu, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že áno. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

B. konštatuje, 
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:  
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že na pozemku sú 

vybudované základy stavby vo vlastníctve žiadateľa,  
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 28. novembra 2012, 
C. schvaľuje 

1. zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, 
vedeného v reg. C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parc.  
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č. 3080/210 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 249 m2 (výmeru upresní 
geometrický plán), v cene 43,152 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 53 896,84 Eur, pre 
spoločnosť BigBarrel, spol. s r.o., so sídlom Štúrova ul. 70, Šaľa, IČO: 36 272 035, 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka  
č. 17154/T, zastúpená konateľom Viktorom Voglom,  

2. zriadenie predkupného práva na pozemok, časť parc. č. 3080/210 do kolaudácie stavby 
v prospech mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Ing. Ladislav Gáll a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod 

pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 3/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh uznesenia.  
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že pri schvaľovaní je určitá cena, ale v dôvodovej správe je uvedené, že žiadateľ 

žiada cenu 4,979 EUR/m², opýtal sa, či tam nie je chyba, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že to nie je chyba, žiadateľ požadoval, aby to bolo podobné, ako to bolo na 

Gagarinovej ulici, teda za 150 Sk/m², so žiadateľom bolo komunikované, bolo mu 
oznámené, aký je návrh mestského zastupiteľstva a požiadal, aby to bolo predložené na 
rokovanie mestského zastupiteľstva,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že hovoril s Ing. Gállom, nebol veľmi nadšený, pretože sme naozaj takéto 

prípady riešili predajom za sumu 150 Sk/m², či už išlo o Kováčových, Lužicových, ale 
povedal, že ak bude rozhodnutie poslancov také, ako je, chce usporiadať svoj majetok, 
ktorý kúpil, nebolo to jeho rozhodnutie, takto oplotený pozemok už kúpil, nezostane mu 
ale nič iné, keď si chce usporiadať veci, len akceptovať mestským zastupiteľstvom 
schválenú cenu.    

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

prevod pozemku na Vinohradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, 

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d1) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
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zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení skutkového  

a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením stavby vo 
vlastníctve žiadateľov, 

2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 28. novembra 2012, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Vinohradníckej ul. v Šali, v zmysle 
geometrického plánu č. 02 – 07/2012, overeného Správou katastra pod č. 327/2012, 
pozemky v reg. E katastra nehnuteľností, vedené na liste vlastníctva č. 7266, parc.  
č. 1418/102 orná pôda o výmere 16 m2, parc. č. 1418/103 orná pôda o výmere 40 m2, parc. 
č. 1418/104 orná pôda o výmere 40 m2, parc. č. 1418/105 orná pôda o výmere  
40 m2, časť parc. č. 1418/106 orná pôda o výmere 9 m2 a časť parc. č. 1418/107 orná pôda 
o výmere 71 m2, spolu o výmere 216 m2 (ako novovytvorená parc. reg. C katastra 
nehnuteľností č. 2833/72), v cene 59,77 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 12 910,32 Eur pre 
Ing. Ladislava Gálla a Ing. Zuzanu Gállovú, rod. Kováčovú, obaja trvale bytom Šaľa, 
Vinohradnícka ul. č. 149/1, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul.  

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu 
Samuelovú, bytom Robotnícka 983/1, Šaľa - materiál číslo D 4/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: odporúča mestskému zastupiteľstvu hlasovať iba 
o alternatíve B, nesúhlasí so zmluvným odplatným prevodom pozemku.  
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že podľa toho, čo vidí, tak žiadateľ chce ešte pred svojou garážou postaviť plot 

a opýtal sa, čo tým dosiahne, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že údajne sa tam schádza mládež, čo chodí do športovej haly a žiadateľ si chce 

ochraňovať svoj majetok,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že nerozumie tomu, pretože teraz to podľa neho vyzerá tak, ako to má byť, nevie, 

či to bude dobré riešenie a ak to raz začneme, tak to nebude mať konca.   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva A) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. neschvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. v reg. E katastra nehnuteľností  
č. 1477/100 zastavaná plocha a nádvorie (v reg. C katastra nehnuteľností ako časť parc.  
č. 2506/1) o výmere 14 m2 pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  13  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Valter Gujber VALTY, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 

Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 5/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, 
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia  
s majetkom mesta v znení neskorších predpisov: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení odstavnej plochy pre 

motorové vozidlá z dôvodu väčšieho záujmu o poskytované služby, 
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 

28. novembra 2012, 15 - dňová lehota v zmysle zákona bola dodržaná, 
C. schvaľuje 

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266, časť 
parc. v reg. E katastra nehnuteľností č. 1478 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 
(v reg. C katastra nehnuteľností ako časť parc. č. 2391), v cene 0,663 Eur/m2/rok,  
v celkovej cene 13,92 Eur/rok, pre Valtera Gujbera, podnikateľa podnikajúceho pod 
obchodným menom Valter Gujber VALTY, IČO: 44 769 831, miesto podnikania Šaľa, 
Nešporova 1015/18, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Šaľa, č. živ. reg. 
450-10672, na dobu neurčitú. 
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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. 
 
 
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. 

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MVDr. Antona Jasenovca  
a MUDr. Soňu Jasenovcovú, bytom Nemocničná 6, Šaľa - materiál číslo D 6/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený návrh na uznesenie podľa alternatívy B. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že v prípade, ak by sa to odpredalo, tak aby sme neurobili takú istú chybu ako 

v prípade MUDr. Štítnického si myslí, že do zmluvy by budúci vlastník mal dostať,  
nevie, či je možné diktovať mu, aký plot môže spraviť, 

- opýtal sa, či v prípade MUDr. Štítnického je nejaká páka, aby, keď nám zabral pozemok,  
tak nejako ten svoj plot „umravnil“; myslí si, že je to výborná príležitosť na to, aby sme 
napravili, že sme pozabudli, že tam môže takáto ohava vzniknúť,   

 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- v súlade s uznesením komisie ekonomickej podal poslanecký návrh, aby sa ako o prvej 

hlasovalo o alternatíve B,  
 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- uviedol, že keď sa spomína oplotenie, tam je aj chodník, ktorý išiel krížom cez priestor 

pre peších, vieme, že MUDr. Štítnický tento chodník nejako „sekol“ a bolo by dobré, keby 
bol aj v budúcnosti tento chodník dodržaný pre peších, 

- opýtal sa, či je nejaká záruka, keď táto časť bude odsúhlasená, že ten chodník tam bude 
opäť vybudovaný, pretože tento chodník je veľmi využívaný.      

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva B) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. schvaľuje 
1. zverejniť zámer prevodu pozemku na Nemocničnej ul. v Šali, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta, spočívajúci v ochrane vlastného majetku, časť par. reg. C katastra 
nehnuteľnosti č. 2056/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 161 m2, v cene 
59,749 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 9 619,59 Eur, pre MVDr. Antona Jasenovca  
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a MUDr. Soňu Jasenovcovú rod. Hruboškovú, obaja bytom Nemocničná 6, Šaľa, 
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s podmienkou, že pokiaľ 
novovybudovanú spevnenú plochu oplotí, preloží existujúci chodník vybudovaný  
z betónových kociek a napojí ho na existujúci asfaltový chodník z Nemocničnej ul., na 
vlastné náklady, 

2. oznam o zámere prevodu zverejniť až po zameraní novej hranice pozemku vzniknutej 
vybudovaním oplotenia chodníka. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Paula Chatrnúchová, Šaľa, Partizánska 1028/8 – žiadosť o prenájom pozemku – 

záhradky vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 7/7/2012 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, podľa prílohy k tomuto 
uzneseniu, 

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 prípadu hodného osobitného 

zreteľa bol zverejnený dňa 28. 11. 2012, 
C. schvaľuje 

prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 789/92 o výmere  
176 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 29,04 Eur/rok a časť parc. č. 789/72 
o výmere 39 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok, za časť chodníka, 
v celkovej sume 32,90 Eur/rok, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parc. č. 789/1, 
ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa 25. 07. 2002, pre Paulu 
Chatrnúchovú, bytom Šaľa, Partizánska 1028/8, na dobu neurčitú.   

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Informácia o využití pozemku na Kráľovskej ul. v Šali - materiál číslo D 8/7/2012  
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala uznesenie k predmetnému materiálu. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- myslí, si, že ak bude mať niekto z odbornej verejnosti alebo ktokoľvek k tomu niečo 

povedať, tak by to nemalo byť obmedzené jedným človekom z oboru, nič dramatické by 
sa nestalo, keby boli dvaja alebo traja, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že mu stále nejde do hlavy, že tu bol veľmi dobrý kupec a vtedy to 

nevyhovovalo; uviedol, že primátor a zástupca primátora sú už šesť rokov pri moci a až 
teraz prichádzame na to, že máme tak veľa a toľko budov, keď prichádza kríza a nič sa 
nedá predať,   

- uviedol, že keď nielen on, ale aj odborníci na ekonómiu varovali, že kríza stihne aj mesto 
Šaľa, tak každý sa tváril, že my máme dobrý cash flow a starosti s peniazmi nebudeme 
mať, dnes sme tam, kde sme a robíme stále ústupky, aj budeme stále robiť, lebo nebude 
kupca,  

- uviedol, že robiť teraz nejaký reálny plán a rozpočet je veľmi ťažké, ale človeka mrzí to, 
že ste tu šesť rokov vládli a za šesť rokov prišlo k tomu, možno by k tomu prišlo aj tak, 
nechce tvrdiť, že je to vinou vedenia, ale boli tu dobré časy, keď sa to mohlo predať, ale 
len preto, že sa to niektorým zdalo nevýhodné, tak sme to škrtli, 

- opýtal sa, čo s tou Kráľovskou bude, znížime ceny, vyvolávacia cena, pokiaľ si dobre 
pamätá, bola 12 mil. Sk, nebyť toho dotyčného, ktorý vtedy išiel do tej súťaže a bol by 
splnil podmienky, tak má to za 12 mil., potom už za 25 mil. bolo málo, mestu sa to 
nepáčilo, myslí si, že mesto by nemalo byť realitnou kanceláriou v duchu, že predáme 
tomu, kto to chce, ale mesto by v prvom rade malo plniť úlohu regulátora, teda, aby sa 
stavalo to, čo ľudia potrebujú, 

- opýtal sa, či dnes je bytová výstavba v meste zaujímavá a bude atraktívna, keď sa tam 
byty postavia,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ten kupec, ktorý bol potenciálny, vynikajúci, bol ten, ktorý tú zmluvu 

nepodpísal, tá zmluva je dodnes u Ing. Tóthovej a je ním, ako primátorom podpísaná; 
uviedol, že on za to nemôže, že ten pán dotyčný to vtedy nekúpil; doplnil, že to nebolo  
v súťaži, ale bol to priamy odpredaj; tieto skutočnosti uviedol preto, aby uviedol fakty na 
správnu mieru a aby sme si nevymýšľali, čo, kto, kedy spravil a nespravil, 

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že sa v tejto súvislosti stotožňuje s názorom Ing. Andrášiho, či nakoniec treba 

doplniť komisiu alebo ad hoc si k tomu môže komisia prizvať architektov alebo nejakých 
ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, keď by sme už chceli doplniť, tak by to patrilo do 
personálnych vecí niekedy v budúcnosti,  
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- uviedol, že teraz je podstatné, že v rámci vyhodnotenia kontrol hlavná kontrolórka riešila 
aj odporúčacie uznesenia mestského zastupiteľstva, načo p. primátor povedal, že 
odporúčacie uznesenie môže byť akékoľvek, ale primátor má právo sa rozhodnúť, pretože 
má svoje kompetencie, ktoré nikto nespochybňuje, 

- uviedol, že on v každom prípade navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo nedávalo nejaké 
odporúčacie uznesenia, pretože sa z toho môže stať kadejaký „patvar“ a v tejto informácii 
by skôr privítal, že mesto prerokovalo a niekto z mesta sľubuje, že sa zrodí taký materiál, 
ktorý umožní predaj Kráľovskej za primeranú cenu; uviedol, že to nedopovedal, ale bolo 
by dobré niečo v takomto duchu, lebo za takéto uznesenie on hlasovať nebude, 

 
Ing. Marek Vrbovský – faktická poznámka 
- uviedol, že sa zúčastnil nejakého rokovania na mestskom úrade ohľadne tohto pozemku, 

v podstate tu ide o to, že koncepcia taká, aká je v rámci centrálnej mestskej zóny, čo sa 
týka územno – plánovacej informácie na jednotlivé pozemky, je tu nejaký koncept, ktorý 
zaväzuje toho budúceho kupujúceho, aby postavil to, čo je v rámci mesta schválené alebo 
niekým pripravené, je dnes to, čo nám zväzuje ruky,  

- uviedol, že v tomto materiáli ide o to, aby sa mohla aj táto časť centrálnej mestskej zóny  
zmeniť v rámci územného plánu na územie, ktoré je nejakým spôsobom využiteľné, 
takisto si v budúcnosti môžeme ponechať možnosť schválenia využitia tohto pozemku 
a konkrétneho tvaru,  

- uviedol, že tu ide len o to, uvoľniť ruky tomu potenciálnemu kupujúcemu, pretože  
v tomto tvare, v takto nastavenej súťaži to príliš obmedzuje; myslí si, že možno je možné 
dosiahnuť aj tú cenu, ktorá tam dnes je, ale nie s tým zadaním súťaže, ako je a nie s tým 
územným plánom, ktorý nám jednoznačne definuje, aký tvar majú mať budovy;  
stačí tam, tak ako v každom normálnom meste, dať nejaké indexy, ktoré hovoria o indexe 
zastavanosti, indexe zelene, indexe podlažnosti,  

- uviedol, že všeobecne zmena územného plánu centrálnej mestskej zóny by pomohla 
v budúcnosti potenciálnemu predaju pozemkov, ktoré zvolíme, že sú predateľné;  
o toto išlo v tomto materiáli; čo sa týka realitných kancelárií, tie nám potvrdili to isté, je 
tam súťaž, postavená na nejakom záväznom budúcom pláne toho potenciálneho investora 
a to je problém, 

 
Ing. Tibor Baran                
- uviedol, že Ing. Vrbovský povedal v podstate to isté, čo on, teda nech sa pripraví nejaký 

taký materiál, na základe ktorého (vrátane tých rôznych procedurálnych zmien) možno aj 
v územnom pláne, bude tento pozemok opäť predateľný,   

 
Ing. Marek Vrbovský  
- myslí si, že je to robota komisie, ktorá má toto v rámci mesta na starosti, tá komisia 

samotná by mala byť aktívna a mala by takéto niečo skonštatovať, k tomuto by mala spieť 
činnosť tej komisie, aby centrálna mestská zóna, územný plán, celkovo Šaľa, dávala tieto 
príležitosti, to skôr bola, ako keby nejaká náhrada tej činnosti,     

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že uznáva, že komisia môže mať aj iniciatívnu úlohu v tejto súvislosti; nevie, či 

mesto má alebo nemá nejakého zazmluvného mestského architekta, ale on by skôr 
očakával, aby iniciatíva vyšla odtiaľ, v tomto prípade je to skôr vecou primátora mesta, 
aby pripravili nejaký návrh na kvalifikovanú zmenu s tým cieľom, aby bol ten pozemok 
už konečne predateľný; potom je tu otázka komisií, obstarať zmenu, atď. a celého toho 
postupu, čo vyzerá, že bude tak na polroka, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že on už možno pred polrokom alebo trištvrte rokom hovoril, v rámci svojho 

diskusného príspevku ku Kráľovskej, že my to využitie môžeme zmeniť len vtedy, keď 
zmeníme územný plán centrálnej mestskej zóny, teda nemôže z mestského úradu, ani 
konkrétne od neho prísť návrh, že tam chceme konkrétne niečo, keď máme všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sme vyhlásili regulatívy a územný plán centrálnej mestskej 
zóny, 

- uviedol, že už pred trištvrte rokom hovoril, že keď sa chceme tomuto venovať, tak vtedy, 
aj teraz navrhuje, aby sme schválili uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak 
ako sme to schválili v tom obstaraní veľkého územného plánu, tak schvaľuje riešenie 
zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny a nie doplniť do komisie územného 
plánovania, výstavby a dopravy, ale schvaľuje rozšírenie tejto komisie o jedného člena za 
odbornú verejnosť,  

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že toto sa môže urobiť v inom bode, pretože to sú personálne záležitosti,  
   
Martin Alföldi 
- myslí si, že tak, ako parlament zmenil správne poplatky za stavebné veci v zákone 

o hazardných hrách, tak určite nespravíme väčšiu chybu, keď to tu schválime, ale je to 
samozrejme na poslancoch, on len predložil návrh, 

 
Ing. Ivan Kováč – faktická poznámka 
- uviedol, že komisia územného plánovania, výstavby a dopravy by mala byť aktívnejšia, 

ale tie informácie na meste sú iné, ako teraz, príde nejaký investor, bude tam chcieť niečo 
iné, ako sa má potom meniť územný plán, malo by to byť v súlade s potrebami mesta, čo 
mesto potrebuje a čo by tam chcelo mať; nie, že teraz príde nejaký investor, bude tam 
chcieť nejakú inú zmenu, tak znova budeme hlasovať za tú inú zmenu,  

- uviedol, že máme nejaký plán a mesto musí rozhodnúť, čo tam chce; ďalej uviedol, že 
vedenie mesta má určite informácie, aké sú požiadavky, čo treba, 

- ďalej uviedol, že tak ako MUDr. Grell povedal, pred tromi rokmi to bolo iné, tlačilo sa na 
to, aby sme nesklamali občanov, to dokonca hovoril p. primátor; zmluva, o ktorej hovoril 
p. primátor, bola podpísaná, ale trvalo rok, kým ju p. primátor podpísal a samozrejme, že 
aj investor, ktorý to chcel kúpiť, stratil trpezlivosť, pretože sa mu tam tlačilo dosť veľa 
obmedzení,  

- myslí si, že zo strany mesta by mal byť predložený nejaký návrh a nie aby poslanci tvorili 
za pracovníkov mesta, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mesto sme my všetci, žiaden investor sa o to neuchádza; opýtal sa, aké iné 

informácie má on ako primátor, ako majú poslanci; ďalej uviedol, že najbližšie donesie 
celú genézu zmluvy, ktorú on podpísal a p. Gasparovics za spoločnosť KIARAFINANCE 
s.r.o. nepodpísal, prelomené veto bolo 26. 08. 2008, p. Gasparovics bol vyzvaný, za dva 
týždne mu išiel návrh zmluvy, v apríli nasledujúceho roka sme nedostali odpoveď od 
KIARAFINANCE s.r.o. k návrhu našej zmluvy a na jeho výzvu (primátora) sa začalo 
rokovať; podmienky, ktoré boli v zmluve, uviedol, že donesie podmienky od právneho 
zástupcu p. Gasparovicsa, ktorý napísal, že p. Gasparovics súhlasí so všetkými 
pripomienkami, na ktorých sa dohodli, tak bola zmluva vytlačená a podpísaná 
(primátorom); požiadal, aby sa nehádzala vina na neho (primátora), pretože vina je niekde 
inde, 
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- ďalej uviedol, že p. Gasparovics pol roka nechcel rokovať o tej zmluve a keď rokoval, 
jediná podmienka, ku ktorej mal nakoniec p. Gasparovics výhrady, bolo to, že tam bolo 
predkupné právo, predkupné právo máme vo všetkých zmluvách, keď predávame 
pozemky,    

- ďalej uviedol, že keď sa ešte vráti k pozemkom, aj „Mexikoplac“ už máme predaný, už je 
tam stavebné povolenie, dokonca si myslí, že tento rok už skončila platnosť stavebného 
povolenia, pokiaľ nepožiadal o jeho predĺženie; aj v tomto prípade sa menil územný plán, 
pretože sa tu navyšovali dve poschodia, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- myslí si, že toto je len také hovorenie pre hovorenie, pretože tu nie je p. Gasparovics 

a z jeho úst to odznelo úplne ináč, uznesenie nepodpísal p. primátor, zastavil to, niekde to 
vyšlo,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že veto bolo prelomené, zmluva bola podpísaná,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tu nie je p. Gasparovics, nie je to podstatné, navrhol, aby sa to nechalo tak,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že MUDr. Grell začal s touto témou; opýtal sa, prečo to potom vyťahuje 

a obviňuje jeho a hovorí, že keď tu p. Gasparovics nie je, tak o tom on (primátor) nemá 
hovoriť, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že on nikoho neobvinil, on len skonštatoval, aké veci boli; keby niekoho obvinil, 

tak by možno dal trestné oznámenie, povedal len genézu Kráľovskej; ďalej, že tam boli 
kupci, bolo to prvýkrát za 12 mil. Sk, bolo to bez obmedzenia, bez všetkého, druhýkrát to 
bolo tak, ako to bolo, len nebude sa k tomu vracať, nie je tu prítomný p. Gasparovics, 

- uviedol, že chcel len povedať to isté, čo povedal Ing. Kováč, spravme tam zmenu 
územného plánu; opýtal sa, či, keď spravíme a príde investor, že chce tam niečo iné, tak 
znova  budeme územný plán prerábať,  

- uviedol, že je samozrejme za to, aby tie obmedzenia boli čo najmenšie, nech je daná 
indexácia, čoho sa treba zhruba pridŕžať, ale nie presné rozmery a štýl stavby; myslí si, že 
k tomu nie je treba 36 odborníkov a 16 komisií, tak ako bol prvýkrát pre Kráľovskú 
vypracovaný mestom návrh v súlade s územným plánom centrálnej mestskej zóny, tak sa 
to dá vypísať aj dnes, mesto to schváli a ideme do toho, vypíše sa súťaž; uviedol, že 
v tomto absolútne nevidí problém, problém vidí v tom, že je to veľmi ťažko predajné,           

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že najväčším problémom sú regulatívy územného plánu,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tie regulatívy sa dajú upraviť zmenou, ale spravme takú zmenu, ktorá bude 

flexibilnejšia, aby nebolo taxatívne vymenované, že tam môže byť len toto,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že on už dal aj taký návrh, aby sa vypísala súťaž len na predaj holého pozemku, 

s minimálnymi alebo žiadnymi regulatívmi, s tým, že budúci kupujúci bude mať zmluvnú 
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garanciu u mesta, že na základe jeho predloženého návrhu, možno zjednodušenej 
urbanisticko – architektonickej štúdie vypracovanej uchádzačom, bude na základe toho 
potom upravený územný plán, teda on navrhoval ísť opačne, vyhlásiť súťaž na odpredaj, 
ale nie suchý odpredaj, kde my diktujeme, ale vie spraviť väčšiu komisiu na 
vyhodnocovanie, s tým, že napríklad firma XY má takýto záujem, tak navrhne 
urbanisticko – architektonickú štúdiu s uvedením, aké chce využitie územia, iná firma 
predloží iný návrh, komisia zasadne a keď vyberie z tých predložených návrhov, čo sa jej 
pozdáva, tak my sa potom na základe toho zaviažeme, že upravíme územný plán v zmysle 
toho, ako schválime ten odpredaj,    

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že ona si myslí, že vôbec nie takýmto spôsobom máme predávať, keď riešime 

zmenu vtedy, keď máme investora a nie naopak, my vypíšeme a keď sa investor prihlási, 
že tam chce postaviť polyfunkčné centrum, tak, keď to nie je v súlade, tak vtedy 
požiadame, myslí si, že najprv predávajme a keď sa prihlási niekto, potom sa robí zmena, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že práve povedal aj on to isté, čo Ing. Psotová, 
 
Ing. Marek Vrbovský – faktická poznámka 
- uviedol, že tam išlo o koncepciu územného plánu; tam nejde o to, že by sa išiel teraz 

meniť účel, ten účel je daný a mal by byť aj zachovaný, čiže tá koncepcia, akým 
spôsobom územný plán určuje tomu budúcemu investorovi, majiteľovi pozemku, čo tam 
má postaviť, to znamená koncepčná zmena znenia územného plánu, 

- uviedol, že nejdeme zmeniť to, že tam zrazu bude iný účel, teda, že tam nebude 
polyfunkcia a bývanie, ale zmení sa to na niečo iné, to zostáva, teda ten budúci investor 
bude musieť dodržať; len to, čo tam chce postaviť, v tom tvare a kapacitách by mal 
určovať nejaký jednoduchší index a nie priamo kapacita budovy, tvar budovy, výška 
budovy,  

- ďalej uviedol, že netreba meniť územný plán, ak sa teraz zmení koncepcia územného 
plánu, čiže bude návrh na obstaranie zmeny územného plánu, ak sa zmení, tak ten budúci 
investor bude môcť podľa platného územného plánu stavať, akurát sa mu neurčujú tie 
podmienky, ako sú dnes, ale bude to benevolentnejšie, potom môže mestskému 
zastupiteľstvu prináležať nejaké schválenie tej urbanistickej štúdie,          

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Ing. Vrbovskému dobre nerozumie, my máme v záväzných regulatívoch 

územného plánu na využitie tohto priestoru bývanie s polyfunkciou s minimálnou 
podlažnosťou šesť až sedem podlaží; opýtal sa, ako tu dokážeme odsúhlasiť trojpodlažnú 
budovu; územný plán je všeobecne záväzné nariadenie, bez toho, aby sa zmenil územný 
plán, tam nemôže postaviť trojpodlažnú budovu,  
 

Ing. Marek Vrbovský 
- uviedol, že najprv ho zmeniť, teraz ho zmeniť, investora nájsť podľa toho, že sa to teraz 

zmení, to znamená, že už aj tá súťaž, nebudú tam tak prísne regulatívy, územný plán je 
daný tak, že to, čo tam je nakreslené, to tam musí byť, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to nie je pravda, regulatívy hovoria o využití, podlažnosti a percente 

zastavanosti a zazelenenia, určite tam nie je tvarová záväznosť; uviedol, že on už pred 
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trištvrte rokom povedal, aby sa išlo zmenou územného plánu CMZ práve na Kráľovskú, 
neprešlo to, tak sa teraz snažil navrhnúť iný systém, teda vyhlásiť súťaž a na základe 
víťaza súťaže upraviť, to sú podľa neho dve alternatívy, 

 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- podala poslanecký návrh zmeniť v návrhu uznesenia bod B. na schvaľuje vyhlásenie 

verejnej obchodnej súťaže a podmienky predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Ing. Tóthová si osvojila poslanecký návrh Ing. Psotovej, 
 
Ing. Božena Tóthová  
- uviedla, že súťažné podmienky sa pripravia na budúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva a tie sa predložia, vyhlásenie bude až na tom ďalšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva,  

 
Martin Alföldi 
- zopakoval predložený poslanecký návrh – mestské zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie 

vyhlásenia a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nasledujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. 

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

informáciu o využití pozemku na Kráľovskej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

spracovanie vyhlásenia a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nasledujúce zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Informácia o využití areálu na Dolnej ul. v Šali - materiál číslo D 9/7/2012  
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala uznesenie k predmetnému materiálu. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či už spoločnosť SITA Slovensko a. s. vôbec nemá o to záujem, 
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Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že nie, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či si to myslíme alebo to vieme,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že teraz už dosť dávno o tomto nehovorili, ale spoločnosť SITA Slovensko a. s. 

má prenájom do roku 2019, majú dosť istotu, takže momentálne nemajú záujem 
o odkúpenie,  

  
Ing. Peter Andráši 
- ďalej uviedol, že sa v materiáli uvádza, že je tu nejaký záujemca o kúpu; opýtal sa, prečo 

tak „silíme“ mestskú políciu, či je to nejaký vážny záujemca, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že to bolo na COV, tam máme žiadosť,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že v materiáli je uvedené, že: „Mestský úrad v Šali eviduje jednu žiadosť 

o odkúpenie týchto priestorov, to znamená, že je predpoklad odpredaja týchto priestorov. 
Vychádzajúc z hodnoty nebytových priestorov, stanovenej znaleckým posudkom, 
odpredaj je možné realizovať vyhlásením obchodnej verejnej súťaže“. 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že text, ktorý prečítal Ing. Andráši, sa vzťahuje na odsek uvedený predtým:  

“Finančné zabezpečenie rekonštrukcie budovy by mesto mohlo realizovať z prostriedkov 
získaných z odpredaja nebytových priestorov MsP v objekte COV Šaľa, Hollého 9,“ atď., 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či teda tá spomínaná žiadosť sa týka COV, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- odpovedala, že áno, filozofia toho bola, že prostriedky z odpredaja COV by sa použili na 

rekonštrukciu priestorov na Dolnej,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že teraz mu to je už jasné, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona nemôže súhlasiť s týmto materiálom, pretože mestská polícia je už možno 

na päťdesiatompiatom mieste; navrhla, aby sme ju dali niekde na Veču, na Bernolákovu 
alebo na Hollého, takto to nemôže ísť, ona to už odkedy počúva; myslí si, že mestská 
polícia musí byť z toho celá zmätená, pretože už obišla celú Šaľu a stále je  
v COV, treba to urobiť seriózne, pretože je vždy nejaký iný návrh, kde by išla mestská 
polícia,  

- myslí si, že mestská polícia je veľmi dôležitá, mohla by ísť aj do kultúrneho domu, tam je 
tiež veľa voľných priestorov; myslí si, že by sa k tomu mala vyjadriť aj mestská polícia, 

- ďalej uviedla, aby sa znova vyhlásila verejná obchodná súťaž, keď už bola vyhlásená 
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desaťkrát, tak ju vyhlásme aj jedenástykrát, možno, že sa nám to podarí, 
- opýtala sa, či spoločnosť SITA Slovensko, a. s. dostala písomnú ponuku, aby si to 

odkúpili a či poslali písomnú odpoveď, že si to neodkúpia,       
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že sa zmenil zákon a museli ísť do súťaže, 
 
Ing. Helena Psotová 
- zopakovala, že tým, že majú nájom do roku 2019, nemajú záujem o odkúpenie týchto 

priestorov,  
 
Martin Alföldi  
- požiadal náčelníka mestskej polície o vyjadrenie; uviedol, že spolu konzultovali možnosť 

sťahovania, určite nie sú na sedemstopäťdesiatom mieste, ale sú možno na štvrtom mieste, 
pretože začínali na mestskom úrade, 

- uviedol, že sme odpredali COV, zostal nám tam jeden priestor, o kúpu ktorého máme 
evidovanú žiadosť už viac ako jeden a pol roka, žiadateľ nám ponúkal už svoje priestory, 
čo sme samozrejme nesúhlasili, aby sme odišli z vlastných priestorov,  

- uviedol, že to vzniklo z  toho, že bolo treba spracovať materiál o Dolnej, ukončil nám tam 
jeden nájomca nájom a rozmýšľali a konzultovali sme to aj s mestskou políciou, že by 
sme v rámci toho, že ich presťahujeme „zabili tri muchy jednou ranou“; zbavili by sme sa 
COV, kde by sme už nemali nič, predali by sme priestory a za to by sme zrekonštruovali 
Dolnú, kde by sme ušetrili nielen na tom, že by sa mestská polícia presťahovala, ale mohli 
by sme zrušiť stráženie Dolnej, alarmy, prepustiť zamestnancov, ktorý tu dvadsaťštyri 
hodín robia strážnikov, lebo by tam bola mestská polícia, vyriešili by sa koterce pre psov, 
parkovanie áut mestskej polície atď., nemyslí si, že je to hlúpy nápad, presťahovať 
mestskú políciu na Dolnú,        

 
Mgr. kpt. Peter Krokavec 
- uviedol, že z filozofie vychádza, že inštitúcia má byť v strede mesta, prekáža im to, že za 

týmito priestormi je už len družstvo, je tam dosť zlá prístupnosť pre občanov, to znamená, 
že najbližšie autobusové spoje sú na Vlčanskej ulici, 

- uviedol, že priestory samozrejme schvaľuje mestské zastupiteľstvo; ďalej uviedol, že 
p. primátor mal pravdu v tom, že sa sťahujú asi štvrtýkrát; ďalej uviedol, že budova COV 
im vyhovovala, lebo priestory mali už prispôsobené svojim podmienkam, 

- uviedol, že sťahovať by sa chceli za predpokladu, že pôjdu do lepšieho, ale zatiaľ to 
nevyzerá, že pôjdu do lepšieho; uviedol, že on musí hájiť záujmy mestskej polície, ale 
ťažko sa mu je vyjadriť k niečomu, čo ešte nevidel, videl ich len fyzicky, ale nevie ako sa 
počíta s rekonštrukciou, ani s ničím iným,  

- uviedol, že on riadi mestskú políciu, ale mestské zastupiteľstvo schvaľuje prostriedky, 
znova zopakoval, že priestory videl, ale nevie v akom rozsahu ide o rekonštrukciu,        

 
Martin Alföldi  
- myslí si, že vyjadrenia náčelníka mestskej polície, že nevie do čoho idú, že nepozná areál 

na Dolnej a že idú do horšieho, sú hlúposti, pretože, keď spolu o tom hovorili, tak sa 
hovorilo o tom, že v prípade sťahovania sa peniaze získané z predaja COV použijú na 
rekonštrukciu priestorov na Dolnej ulici,    
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Mgr. kpt. Peter Krokavec 
- uviedol, že si nevie predstaviť, aká rekonštrukcia sa spraví za tých 10 tis. EUR alebo  

20 tis. EUR, ktoré sú tam písané, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že 103 tis. je z predaja, 55 tis. je z nájomného, a to by mohlo vykryť napríklad 

výmenu okien,   
 
Mgr. kpt. Peter Krokavec 
- uviedol, že on je v každom prípade zodpovedný za riadenie mestskej polície, technické 

a materiálne prostriedky im schvaľuje mestské zastupiteľstvo; uviedol, že by bolo dobré si 
tie priestory ísť odborne pozrieť, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že to sa malo urobiť skôr, ako bol predložený materiál, aby bola istota, že to 

mestská polícia chce,      
 
Martin Alföldi  
- uviedol, že musí povedať, že ho náčelník mestskej polície teraz sklamal. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

informáciu o využití areálu na Dolnej ulici v Šali, 
B. berie na vedomie 

informáciu o využití areálu na Dolnej ulici v Šali. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
  
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 

Martin Alföldi uviedol, že ďalším materiálom, ktorý sa mal prerokovávať, mal byť 
materiál číslo F 1/7/2012 – Zmluva so spoločnosťou Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., 
žiaľ v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva prišlo k zmenám, zmenil rozhodnutie 
konateľ spoločnosti Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., preto sa o tomto materiáli 
nebude rokovať, stiahne sa z rokovania a bude sa ďalej rokovať s Kórejcami. Uviedol, že 
najprv bolo, že súhlasia so všetkým, poslali sme návrh zmluvy, ale znova majú výhrady.    
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H. RÔZNE 
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2013 

- materiál číslo H 1/7/2012 
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- navrhol zmenu termínu 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 14. 02. 2013  

a 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva na deň 27. 06. 2013.  
 
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 1. polrok 2013, 
B. súhlasí 

s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva  
na 1. polrok 2013 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa: 
1. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14. februára 2013, 
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 18. apríla 2013, 
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. júna 2013. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 2/7/2012 
Predložila Ing. Helena Psotová, predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Helena Psotová uviedla, že komisia sa rozhodla, že Mgr. Júliusovi Morávkovi udeľuje 
„Cenu mesta Šaľa“ z dôvodu, že „Cena mesta Šaľa“ má širší obsah ako „Čestné občianstvo 
mesta Šaľa“. Ocenenie má byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo 
vedeckej, pedagogickej, výchovnej, umeleckej, publicistickej, športovej, verejnoprospešnej 
činnosti, hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli k ďalšiemu rozvoju mesta, 
propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma aj v zahraničí. Ing. Helena Psotová uviedla, že 
komisia pre udeľovanie ocenení po prerokovaní a diskusii jednomyseľne odporučila 
primátorovi zvoliť pre Mgr. Júliusa Morávka udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“. Napriek 
tomu, ona ako predkladateľ má právo zmeniť návrh na uznesenie, mení ho a podala návrh, 
aby sa hlasovalo o každom návrhu ocenenia zvlášť. 
Navrhla, aby sa hlasovalo najprv o schválení udelenia ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre 
Základnú umeleckú školu v Šali, pretože v tomto prípade došlo k zhode aj s predkladateľom 
aj s komisiou. Ako o druhom navrhla hlasovať o udelení ocenenia „Čestné občianstvo mesta 



 55

Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka podľa návrhu predkladateľov a o ocenení „Cena mesta Šaľa“ 
podľa návrhu komisie. Poprosila, aby mestské zastupiteľstvo hlasovalo o zmenenom návrhu 
tak, ako ho dávala komisia a predkladatelia. 
Uviedla, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 15/2011 o udeľovaní 
ocenení, má komisia právo navrhnúť ocenenie, ale rozhoduje mestské zastupiteľstvo, preto 
dáva návrh aj na hlasovanie o návrhu predkladateľov.  
   
Martin Alföldi 
- uviedol pre ujasnenie, že sa bude hlasovať o udelení ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre 

Základnú umeleckú školu v Šali, potom o udelení ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre  
Mgr. Júliusa Morávka alebo o udelení ceny „Čestné občianstvo mesta Šaľa“, ale nie je mu 
jasné, v akom poradí sa má v prípade Mgr. Morávka hlasovať,  

 
Ing. Helena Psotová 
- znova uviedla, že ako predkladateľ má právo navrhnúť, ako prvé navrhla ocenenie 

„Čestné občianstvo mesta Šaľa“, dáva prednosť predkladateľom, ale komisia rozhodla 
o udelení ocenenia „Cena mesta Šaľa“, 

 
Ing. Tibor Baran 
- opýtal sa, o čom sa bude hlasovať, požiadal Ing. Psotovú o vysvetlenie, o čom sa bude 

hlasovať, pretože ak nie, tak on si osvojí návrh Ing. Botku a podá ho, aby bol 
jednoznačný,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že nemôže byť jednoznačný, pretože ona musí rešpektovať komisiu, členovia 

komisie sa rozhodli udeliť ocenenie „Cena mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka t. j. 
v zmysle návrhu komisie; ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“, to je prvé v zmysle 
návrhu predkladateľov, sú tam obidva návrhy a nevie, v čom je problém. 

 
Diskusia: 
  
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že pre Mgr. Morávka je navrhnuté ocenenie v alternatívach,  
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo ale musí o niečom hlasovať, keďže z prejavu  

Ing. Psotovej mu to nebolo úplne jasné, podal poslanecký návrh, aby sa ako o prvom 
hlasovalo o udelení ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka“, 

   
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona to isté už povedala, znova zopakovala, že predkladateľ má právo dať návrh 

ako poslanec, ona navrhla, aby sa hlasovalo o schválení ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre 
Základnú umeleckú školu v Šali, a v alternatívach je pre Mgr. Júliusa Morávka, prvé je 
ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ a druhé ocenenie je „Cena mesta Šaľa“, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že si dovolí poopraviť, komisia sa uzniesla na nejakom uznesení, ktoré  

Ing. Psotová, ako predseda komisie, má predložiť mestskému zastupiteľstvu, uznesenie 
komisie je, že sa udeľujú dve ocenenia „Cena mesta Šaľa“, takéto bolo uznesenie komisie, 
Ing. Psotová nemôže meniť uznesenie komisie, 
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- ďalej uviedol, že Ing. Baran si osvojuje príspevok Ing. Botku a dá návrh o tom, že sa 
udeľuje ocenenie „Cena mesta Šaľa“ pre Základnú umeleckú školu v Šali a ocenenie 
„Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že to nie je celkom pravda, pretože Ing. Baran nespomínal Základnú umeleckú 

školu, hovoril len o hlasovaní o ocenení „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa 
Morávka,   

 
Martin Alföldi 
- požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
1. Mestské zastupiteľstvo v Šali 

A. prerokovalo  
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,  

B. schvaľuje  
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Základnú umeleckú školu v Šali. 

Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Šali (na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana) 

A. prerokovalo  
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,  

B. schvaľuje  
udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka. 

Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
Celé znenie uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,  
B. schvaľuje  

1. udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre Základnú umeleckú školu v Šali, 
2. udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre Mgr. Júliusa Morávka. 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Informácia k prevádzkovaniu „Nocľahárne pre bezdomovcov“ - bod číslo H 3/7/2012 

(bez písomného materiálu) 
Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
RSDr. Gáll v súvislosti s Uznesením č. 5/2012 - XXX., ktoré bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Šali dňa 27. 09. 2012, informoval, že OSS získala súhlasné stanovisko 
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Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre prevádzku zariadenia a takisto je zariadenie 
registrované v rámci registra poskytovateľov na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Uviedol, že túto informáciu predkladá z dôvodu, že vzhľadom na dlhodobejšiu nepriaznivú 
prognózu počasia, po konzultácii s primátorom mesta, bolo dňom 12. 12. 2012 spustené 
zariadenie nocľahárne, pričom uznesením bolo schválené spustenie prevádzky 17. 12. 2012, 
teda bolo spustené o päť dní skôr, ako bolo plánované. Uviedol, že na to, aby bola dodržaná 
litera zákona, požiadal o schválenie predloženého návrhu na uznesenie. Uviedol, že komisia 
pre sociálne, zdravotné a bytové otázky prijala odporúčacie uznesenie k posunutiu termínu 
otvorenia nocľahárne o päť dní skôr. 
Prečítal znenie navrhnutého uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
berie na vedomie, 
1. že Nocľaháreň pre bezdomovcov, ktorej zriadenie bolo schválené Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 - XXX. dňa 27. septembra 2012 na dobu určitú od  
17. 12. 2012 do 25. 03. 2013, bola daná do prevádzky dňa 12. decembra 2012  
(z dôvodu nepriaznivej prognózy počasia – extrémne nízke teploty vzduchu), 

2. že zmluva o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1, na účely využitia ako 
Nocľahárne pre bezdomovcov, bola uzatvorená na dobu určitú od 12. 12. 2012 do  
25. 03. 2013. 

 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell   
- uviedol, že nie je dobré hovoriť o prognóze počasia, myslí si, že jednoducho treba 

povedať, že počasie je zlé a toto zlé počasie si vlastne vynútilo skoršie otvorenie 
nocľahárne, 

      
Martin Alföldi 
- uviedol, že RSDr. Gáll sa stotožnil s návrhom, ktorý predložil MUDr. Grell a hlasovalo sa 

o uznesení v pozmenenom znení. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
berie na vedomie, 
1. že Nocľaháreň pre bezdomovcov, ktorej zriadenie bolo schválené Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 - XXX. dňa 27. septembra 2012 na dobu určitú od  
17. 12. 2012 do 25. 03. 2013, bola daná do prevádzky dňa 12. decembra 2012  
(z dôvodu nepriaznivého počasia – extrémne nízke teploty vzduchu), 

2. že zmluva o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1, na účely využitia ako 
Nocľahárne pre bezdomovcov, bola uzatvorená na dobu určitú od 12. 12. 2012 do  
25. 03. 2013. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Gabriela Talajková 
 
 
Ing. Jozef Mečiar 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Július Bujdák 
 
 
členovia: Mgr. Július Morávek 
 
 
              MUDr. Igor Bečár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 3. januára 2013   


