
ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

14. februára 2013 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOĽBA VOLEBNEJ 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  
1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
14 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnení: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik 
Neskorší príchod ohlásil: Ing. Marián Kántor 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem voľby predsedu a členov komisií), ak nebude 
prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Martin Alföldi 
navrhol doplniť do programu rokovania:  
- do časti F. Právne záležitosti: materiál číslo F 3/1/2013 – Zmluva o spolupráci a združení 

finančných prostriedkov medzi Mestom Šaľa a Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., so 
sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča a Euro Dabo s.r.o., so sídlom Výrobno-
technický objekt 7240, Šaľa,  

a zároveň navrhol zmeniť poradie prerokovania materiálu F 3/1/2013 a prerokovať ho pred 
materiálom číslo C 1/1/2013 (Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012),  
 
stiahol z programu rokovania z písmena F. Právne záležitosti: 
- materiál číslo F 1/1/2013 – Domov dôchodcov, Nešporova ul.,  Šaľa – viac práce  
- materiál číslo F 2/1/2013 – Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa – viac práce. 
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Hlasovanie o doplnení bodu programu a zmene poradia prerokovania materiálu 
nasledovne: 
- do časti F. Právne záležitosti: materiál číslo F 3/1/2013 – Zmluva o spolupráci a združení 

finančných prostriedkov medzi Mestom Šaľa a Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., so 
sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča a Euro Dabo s.r.o., so sídlom Výrobno-
technický objekt 7240, Šaľa,  

- doplnený materiál číslo F 3/1/2013 prerokovať pred materiálom číslo C 1/1/2013 (Vývoj 
rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012)  

Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
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, voľba volebnej komisie, určenie pracovného 

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

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012 - materiál 
číslo A 1/1/2013 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2013 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013 - materiál 
číslo A 3/1/2013  
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO 

4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 2 - materiál číslo A 4/1/2013 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných 

súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali - materiál číslo B 1/1/2013  
predkladá Peter Krokavec, náčelník MsP  

2. Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa - materiál číslo B 2/1/2013 
predkladá Peter Krokavec, náčelník MsP  
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3. Návrh interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ - materiál číslo 
B 3/1/2013 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

4. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Šali“ - materiál číslo B 4/1/2013 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

5. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach 
mesta Šaľa na roky 2013 – 2017 - materiál číslo B 5/1/2013  
predkladá RSDr. Peter Gomboš, predseda komisie 

 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi Mestom Šaľa a Shin 
Heung Precision Slovakia s.r.o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča  
a Euro Dabo s.r.o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa - materiál číslo  
F 3/1/2013  
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností     

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012 - materiál číslo C 1/1/2013 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca 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; 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 2/1/2013 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 

3. Plán verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/1/2013 
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO 

 
D. Majetkové záležitosti 

1. Fotoklub Šaľa, o.z. – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory 
a režijných nákladov v Spoločenskom dome v Šali-Veči - materiál číslo D 1/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Malcha, Záhradnícka 26, Šaľa - 
materiál číslo D 2/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku 
Jurišovú, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa - materiál číslo D 3/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

4. MÁHRMONT, s.r.o., Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, 
parc. č. 1038/61 - materiál číslo D 4/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
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5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali   
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dezidera Klincka a spol., Dolná 522/10, 
Šaľa - materiál číslo D 5/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

6. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. 
č. 890/4 - materiál číslo D 6/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul.  
L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrika Poláka, 
Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta - materiál číslo D 7/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854 
s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“ - 
materiál číslo D 8/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

9. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 
v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 9/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

10. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie 
„Z“ na Orechovej ul. v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže - materiál číslo D 10/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

11. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na 
Kráľovskej ul. v Šali - materiál číslo D 11/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

12. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku za 
ČS PHM SHELL v Šali - Veči - materiál číslo D 12/1/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

1. Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo  
E 1/1/2013 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť IV. Ukončenie 
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Voľba návrhovej komisie 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: RSDr. Peter Gomboš 
členovia: Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
členovia: Ing. Jozef Mečiar, Ing. Peter Andráši 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú 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: Ladislav Košičár a Milena Veresová 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, skonštatoval, že Gabriela Talajková a Ing. Jozef Mečiar, 
overovatelia zápisnice zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa  
13. decembra 2012, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli 
k zápisnici žiadne námietky.  
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 1. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
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ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec. 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, v akom stave sú exekúcie podané z dôvodu neplatenia rôznych mestských daní, 

či už dane za psov, dane za pozemky, smeti atď.; uviedol, že teraz mu stačí ústna 
odpoveď, ale bolo by dobré, keby bola takáto informácia predložená na najbližšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že od roku 2011 bolo podaných asi tisíc návrhov na exekúciu s tým, že sa jedná 

o exekúcie na nedoplatkoch z miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad; uviedla, 
že tieto exekúcie boli v hodnote cca 102 000 EUR a do 31. 12. 2012 sme na základe 
týchto exekučných návrhov dostali na mesto skoro 36 000 EUR, exekúcie prebiehajú 
ďalej a znova sa budú dávať ďalšie návrhy,   

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že by bolo dobré, keby sa dalo o tomto priebežne informovať, napríklad raz za 

polroka, 
- ďalej sa opýtal, koľko sme už zaplatili za kino,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sme zaplatili takú sumu, aká bola v zmluve, ale nepamätá si konečnú sumu, 

zmluva bola predmetom rokovania ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ak sa 
nemýli, tak posledná splátka ide koncom februára,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či sa to dá nejako vyčísliť, bolo by dobre vedieť, koľko to je; opýtal sa, či sa 

zmluva aj dodržala,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa dodržal splátkový kalendár,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či sa dodržal aj napriek rozpočtovému provizóriu,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že napriek rozpočtovému provizóriu jedna dvanástina bežných výdavkov bola 

dodržaná,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že investícia bola schválená v minulom roku, takže sa pokračuje podľa 

rozpočtového provizória, čo je jedna dvanástina bežných príjmov ostatného roka,   
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Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že teraz máme zaplatených cca 45 000, to je audiovizuálny fond plus nejaké 

zbierky, plus jedna dvanástina zo zvyšnej ceny; opýtal sa, koľko to je, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa snaží upriamiť pozornosť na zákon o rozpočtových pravidlách miest a obcí, 

kde sa hovorí, že pokiaľ nie je schválený rozpočet, tak sa ide v rozpočtovom provizóriu 
a môžu sa míňať prostriedky do jednej dvanástiny výšky bežného rozpočtu ostatného 
roka, to znamená nie jedna dvanástina žiadnej zmluvy, ale toho, aký sme mali rozpočet 
v minulom roku,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či to platíme tak nejako relatívne rýchlo,  
 
Martin Alföldi 
- znova zopakoval, že je to podľa zmluvy, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že si to bude musieť pozrieť, lebo nie celkom tomu rozumie; opýtal sa znova, 

koľko máme doteraz zaplatené,  
  
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne; ďalej znova uviedol, že to 

bolo v zmluve na ostatnom mestskom zastupiteľstve, bol rozpísaný splátkový kalendár, 
ktorý bol súčasťou zmluvy, treba si to odrátať podľa splátkového kalendára; uviedol, že 
nevie, koľko ešte zostalo,  

 
Ing. Peter Andráši 
- požiadal, aby bol na budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predložený stručný 

materiál o návštevnosti a výnosoch kina, napríklad za prvé tri mesiace, aký je praktický 
príjem do mestskej pokladnice zo vstupného; uviedol, že nevie, či to bude informácia pre 
neho alebo aj pre ostatných, je mu to v podstate jedno, 

- opýtal sa, koľko je na mestskom úrade zamestnaných osôb, ktoré sú oprávnené pracovať 
s eurofondami, teda sú vyškolené, 

 
Margita Simighová 
- uviedla, že na eurofondy nie je odborná spôsobilosť, odborná spôsobilosť je len na verejné 

obstarávanie, sú dve pracovníčky, ktoré pracujú s eurofondami, tie boli na školení, ktoré 
sa týkalo práce s eurofondami, 

 
Ing. Peter Andráši 
- skonštatoval, že tieto pracovníčky majú okrem eurofondov aj inú náplň činnosti,  
 
Martin Alföldi 
- vrátil sa k diskusii o splátkach za kino; uviedol, že zmluva bola prerokovaná nie na 

ostatnom, ale na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva; uviedol, že prvá splátka bola 
45 000 EUR do tridsať dní od odovzdania predmetu plnenia, druhá splátka vo výške 
21 696 EUR k 31. 01., tretia splátka vo výške 21 696 EUR k 28. 02. a štvrtá splátka vo 
výške 21 696 EUR k 31. 03. 2013, 
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Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či v tomto režime tak nejako ideme, 
- ďalej sa opýtal, ako to dopadlo s plotom MUDr. Bečára,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že MUDr. Bečár nemá žiadny plot,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že mal na mysli plot MUDr. Štítnického, 
 
Božena Tóthová 
- uviedla, že prebehlo stretnutie s MUDr. Štítnickým, ktorý si vybral geodeta, nesúhlasil 

s geodetom, ktorého vybralo mesto, ide o geodeta p. Benka, zameralo sa to, zatiaľ 
výsledný geometrický plán ešte nie je doručený, keď bude tento geometrický plán, bude to 
predložené mestskému zastupiteľstvu,    

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či už máme vypracovanú nejakú víziu, čo s kultúrnym domom,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že víziu nemáme, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či v rozpočte, čo sa týka nejakých plánov, geometrických plánov, sa ráta  

s prípravou plánov na rekonštrukciu ulice Hospodárskej, čo sa týka materiálov od 
architekta,      

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak sa nemýli, tak je vypracovaná projektová dokumentácia jednej časti,   
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že to nie je súčasťou rozpočtu, pretože projekt na Hospodársku ulicu už je 

vypracovaný, bol robený v roku 2008, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či ten projekt stále ráta s tým, že by tam mali chodiť aj naďalej kamióny; 

uviedol, že na to nepotrebuje odpovedať teraz, len ho to zaujíma.  
 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že chcel interpelovať ohľadne cesty smerom na Duslo, kde sa nachádzajú 

kórejské spoločnosti, ale je veľmi rád, že sa bude táto situácia riešiť a konečne sa 
vybudujú chodníky k týmto spomínaným spoločnostiam, pretože pre zamestnancov, ktorí 
tam chodili, bola táto cesta veľmi nebezpečná, 

- ďalej uviedol, že nie sú označené ulice na Orechovej II., na mestskom úrade sa 
nachádzajú tabule s označením týchto ulíc, ale bolo mu povedané, že nemajú vŕtačku, 
preto sa tieto ulice ešte neoznačili; myslí si, že názvy ulíc by sa mohli namontovať na 
nejaké tyče a nemusia sa montovať na rožné domy,  
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Martin Alföldi 
- uviedol, že tieto ulice budú označené, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- ďalej uviedol, že v novinách sa dočítal, že v meste boli osadené nejaké kontajnery ako 

zberače na šatstvo; dočítal sa, že to prevádzkuje nejaká trnavská firma, šatstvo sa 
pozbiera, táto firma ho recykluje, vyčistí a predáva ho a má z toho zisk,   

- ďalej uviedol, že toto šatstvo sa v minulosti dávalo na charitu, na sociálne služby, pre 
našich bezdomovcov, teraz bezdomovci a ľudia, ktorí sú v núdzi, o toto prichádzajú; 
uviedol, že nevie, kto to za mesto podpísal, ale on nevie o tom, že by to poslanci schválili,  

- ďalej sa vrátil k otázke Ing. Andrášiho o návštevnosti kina a uviedol, že pri premietaní 
slovenského filmu, ktorý sa natáčal v Šali, bolo plné kino, ale okrem tohto predstavenia 
bola návštevnosť kina najviac pätnásť ľudí, napríklad včera bolo v kine len šesť ľudí,  

- opýtal sa Ing. Mečiara, kde je tá jeho rodina, ktorá tu stála a robila hlupákov z poslancov, 
lebo nechcú podporiť digitalizáciu kina, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že nie je pravda, že odkedy je kino zdigitalizované, tak najviac boli pätnásti ľudia 

na predstavení; uviedol, že Mgr. Varsányi má veľmi zlé informácie, odporúča si to overiť 
priamo v kine; uviedol, že návštevnosť kina bola cca 900 ľudí za mesiac január, 
v minulom roku v januári to bolo 444 ľudí,    

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že čo sa týka článku, o ktorom hovoril Mgr. Varsányi, určite tam nie je uvedené, 

že to schválili poslanci, je tam uvedené, že v septembri 2012 bola podpísaná zmluva so 
spoločnosťou A.S.A. Trnava, spol. s r.o. na rozmiestnenie kontajnerov na zber použitého 
šatstva; ďalej uviedla, že sme registrovali takúto požiadavku od občanov, účelom je  
24 hodinová dostupnosť, aby mal občan kam odniesť použité šatstvo a zároveň aby tento 
odpad nekončil v komunálnom odpade,  

- ďalej uviedla, že po štvormesačnom fungovaní tejto služby sa jedná asi o 50 ton použitého 
šatstva, zaregistrovali sme pozitívne ohlasy od občanov, ktorí chvália túto službu, ale 
zaregistrovali sme aj negatívny podnet od katolíckej jednoty a to, že pokleslo množstvo 
šatstva, ktoré sa donáša do katolíckej jednoty, ktorá poskytuje ďalej túto službu ako 
charita; preto sa uskutočnilo stretnutie a bolo dohodnuté, že sa vyvolá stretnutie so 
spoločnosťou A.S.A. Trnava, spol. s r.o., ktorá sa nebráni tomu, že otvorí ktorýkoľvek 
kontajner, 

- uviedla, že terénni pracovníci zistia, aké množstvo šatstva potrebujeme, pretože nám 
záleží na tom, aby sa aj bezdomovci a sociálne slabší občania dostali bezodplatne 
k takémuto použitému šatstvu; uviedla, že sa to rieši a určite nechceme, aby toto šatstvo 
končilo v komunálnom odpade a takisto nechceme, aby občania, ktorí majú o toto šatstvo 
záujem, sa k nemu nedostali.              
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012 - materiál 

číslo A 1/1/2013 
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 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012, 
B. berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2012. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2013 
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 

predkladať v roku 2013 materiál „Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2013, plnenie 
opatrení a dlhodobých cieľov“ v členení: 
1. spôsob informovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií – 

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

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

3. spôsob podrobného informovania o príjmoch a výdavkoch prostredníctvom systému  
e-sam. 
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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. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013 - materiál 

číslo A 3/1/2013  
Predložila Margita Simighová, referát právny a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 01. 2013. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 

Dodatku č. 2 - materiál číslo A 4/1/2013 
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     

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení 
Dodatku č. 2, 

B. berie na vedomie 
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od  
01. 05. 2012 v znení Dodatku č. 2. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o ďalších výstrojných 

súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali - materiál číslo B 1/1/2013  
Predložil Peter Krokavec, náčelník MsP  
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. .../2013 o ďalších výstrojných 
súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali, 

B. schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2013 o ďalších výstrojných súčiastkach 
príslušníkov Mestskej polície v Šali v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa - materiál číslo B 2/1/2013 
Predložil Peter Krokavec, náčelník MsP  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že na str. 5 je v predloženej schéme uvedená komisia mestskej polície,  
- ďalej uviedol, že na str. 4 sa uvádza, že komisia mestskej polície je poradným orgánom 

primátora mesta, ktorú zriaďuje primátor mesta a na základe pokynu primátora mesta 
prešetruje činnosť mestskej polície, 

- opýtal sa, kto vlastne by mal byť členom alebo aká je predstava, z akého okruhu sa 
vyberajú členovia tejto komisie; pochopil, že je to nejaká ad hoc komisia, 

 
Peter Krokavec 
- uviedol, že členovia komisie sú z okruhu verejnosti, komisia sa zameriava hlavne na 

sťažnosti týkajúce sa činnosti mestskej polície a predsedom komisie je JUDr. Miroslav 
Záhorák, ďalším členom je Mikuláš Mikuš; uviedol, že táto komisia funguje už vyše desať 
rokov, naposledy zasadala asi pred tromi rokmi; zopakoval, že ide o vybratých občanov 
z radov verejnosti, ktorí prerokujú podanú sťažnosť, 

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že nakoľko mestskú políciu zriaďuje mestské zastupiteľstvo, tak činnosť mestskej 

polície nemôže prešetrovať pomocný orgán, na to táto komisia nie je oprávnená; uviedla, 
že slovo „prešetruje“ treba nahradiť nejakým iným výrazom napríklad „rieši“,    
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Peter Krokavec 
- uviedol, že komisia prešetruje (v prípade nejakého podnetu) sťažnosti od občanov; 

uviedol, že súhlasí s nahradením výrazu „prešetruje“ výrazom „rieši“; ďalej uviedol, že 
táto komisia rieši veci, ktoré nie sú v priestupkovej alebo trestno-právnej rovine,    

 
Ing. Helena Psotová  
- znova uviedla, že to musí byť nahradené nejakým iným slovom, pretože komisia nie je 

žiadny vyšetrovací orgán, nemôže prešetrovať,  
 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že komisia môže byť nápomocná, 
  
Peter Krokavec 
- uviedol, že sa výraz „prešetruje“ zmení na „rieši“. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa,   
B. schvaľuje  

Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ - materiál 
číslo B 3/1/2013 

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 interného predpisu mesta ,,Zásady odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“, 

B. schvaľuje 
interný predpis mesta ,,Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov 
a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 15 
Za:    5  
Proti:    2 
Zdržal sa:   8 
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Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, MsZ   n e p r i j a l o   
uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského 

zastupiteľstva v Šali“ - materiál číslo B 4/1/2013 
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- odporučil, aby sa § 6 bod 1 písm. c) naformuloval inak, pretože z praxe činnosti komisie 

vychádza, že ak tam je uvedené „po troch neospravedlnených neúčastiach“ zvádza to 
k tomu, že celý rok tam nikto nemusí chodiť, pretože dvakrát sa neospravedlní, tretíkrát sa 
ospravedlní, a tak to môže robiť dokola; preto navrhol doplniť, že po troch neúčastiach za 
sebou, vyjmúc chorobnosť, teda práceneschopnosť, 

- ďalej uviedol, že z vlastnej praxe vie, že členovi zaniklo členstvo práve z dôvodu, že 
nechodil alebo sa stáva to, že sa dvakrát neospravedlnil, tretíkrát sa ospravedlnil, to môže 
ísť takto stále a potom ten človek v komisii nepracuje, 

- podal poslanecký návrh v § 6 bod 1 písm. c) zmeniť „ automaticky po troch neúčastiach 
za sebou mimo chorobnosti, tzn. uznanej práceneschopnosti“, potom by bol problém 
vyriešený,          

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v predloženom materiáli bolo navrhnuté vynechať slovo „neospravedlnených“, 

chápe návrh Mgr. Morávka doplniť text „mimo práceneschopnosti“, ale malo by sa 
zmanažovať aj to, ako sa bude práceneschopnosť predkladať, pretože v súčasnosti je to 
väčšinou tak, že ak sú aj ľudia chorí, tak PN nemajú a skôr si počas choroby čerpajú 
dovolenku,  

 
Mgr. Július Morávek  
- uviedol, že väčšina poslancov bude za to, vychádzal z vlastnej skúsenosti činnosti komisie 

a prítomnosti členov komisie na zasadnutiach komisie,   
 
Martin Alföldi 
- zopakoval poslanecký návrh Mgr. Morávka, a to uviesť v § 6 bod 1 písm. c) znenie  

„automaticky po troch neúčastiach za sebou (mimo práceneschopnosti)“,  
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že ona si naopak myslí, že bolo správne uvedené „po troch neospravedlnených 

neúčastiach za sebou“, pretože práceneschopnosť dnes málokto využíva a keď niekto 
nemôže prísť, tak sa obyčajne ospravedlní, preto by ponechala text „tri neospravedlnené 
neúčasti“, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že okrem tých komisií, ktoré máme zriadené a ktorú dnes zriaďujeme, by chcel 

upozorniť na to, že existuje aj Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov; táto komisia bola zriadená z dôvodu, že to uložil ústavný zákon, 
preto si myslí, že je podstatná a dôležitá a musí skonštatovať, že táto komisia sa v tomto 
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volebnom období ešte nezišla; myslí si, že tým dostávame toto mesto do priameho 
konfliktu s ústavou tejto republiky, z tohto dôvodu vyzval predsedu tejto komisie  
Ing. Andrášiho, aby zvážil, či chce túto funkciu vykonávať, či to zvláda alebo či by ju 
radšej neprenechal niekomu inému, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že pokojne prenechá túto funkciu niekomu inému,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v takomto prípade existujú nejaké postupy. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
- § 6 bod 1 písm. c) automaticky po troch neúčastiach za sebou (mimo práceneschopnosti) 
Prezentácia: 16 
Za:  13  
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Šali“, 

B. schvaľuje 
novelizáciu interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Šali“ v predloženom a upravenom znení. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach 

mesta Šaľa na roky 2013 – 2017 - materiál číslo B 5/1/2013  
Predložil RSDr. Peter Gomboš, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
RSDr. Peter Gomboš navrhol p. primátorovi, aby v prípade schválenia predloženého 
materiálu určil za mestský úrad koordinátora, ktorý uvedenú koncepciu uvedie do života,  
to znamená, že v úzkej spolupráci s Komisiou životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti pri MsZ v Šali sa bude koordinovať, kooperovať a samozrejme uvádzať tento 
materiál do života. Odporučil, aby túto funkciu zastávala tajomníčka komisie životného 
prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti.    
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Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že značná časť toho, čo sa v materiáli uvádza, sa už v praxi realizuje, nie sú to 

celkom nové veci, ale v predloženom materiáli mu chýba tá časť, že nemá nositeľov alebo 
garantov jednotlivých častí ako sú vyprofilované, 

- ďalej uviedol, že sa to týka aj otázky SWOT analýzy, ktorá je tam, to znamená možnosti, 
príležitosti a potom jednotlivé časovo termínované úlohy, tu tiež nie je napísaný garant, 

- odporučil, aby sa tento materiál doplnil práve o túto časť, aby bola časove a obsahovo 
zosúladená koncepcia s realitou života,  

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že samozrejme prijíma návrh Mgr. Júliusa Morávka; ďalej uviedol, že pri 

spracovaní tohto materiálu sa úzko spolupracovalo so štátnou políciou, s mestskou 
políciou a je snaha, aby bol tento materiál čo najskôr prenesený do života, mnohé aktivity 
sú už uskutočňované a chcú ďalej na ne nadväzovať; znova zopakoval, že pripomienka 
Mgr. Morávka bude zakomponovaná.        

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

Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta 
Šaľa na roky 2013 – 2017, 

B. schvaľuje 
Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta 
Šaľa na roky 2013 – 2017. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

 
1. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi Mestom Šaľa a Shin 

Heung Precision Slovakia s.r.o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča  
a Euro Dabo s.r.o., so sídlom Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa - materiál číslo  
F 3/1/2013 

Predložila Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností     
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, či je nejaký orientačný termín, ako dlho by mala trvať realizácia, 
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Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že zatiaľ nie je spracovaný harmonogram, podľa zmluvy o dielo (v prípade, že 

bude schválená) predpokladá, že by mala byť zo strany mesta obratom aj podpísaná, bude 
zverejnená, nadobudne účinnosť, do piatich dní majú zložiť finančné prostriedky a vlastne 
všetky kroky mesta by mali začať až po obdržaní finančných prostriedkov v plnej výške; 
do troch týždňov by sme my mali spracovať zadávacie podmienky na úpravu projektovej 
dokumentácie a v podstate od toho sa bude odvíjať aj výber zhotoviteľa, ešte nemáme 
zatiaľ podmienky na výber dokumentácie, či to spracovanie bude trvať dva, tri týždne, to 
presne nevie povedať,          

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že by to ale malo byť v roku 2013, pretože v návrhu na úpravu rozpočtu sa 

uvádza do príjmu tých 120 000 EUR, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že celý príjem musí byť v tomto roku, pretože tým je podmienené začatie 

prípravy celej tejto akcie zo strany mesta; či budú kompletne celé výdavky v tomto roku, 
boli by sme radi keby sme to všetko stihli v tomto roku, preto je to doplnené do príjmov aj 
výdavkov do tohtoročného rozpočtu, 

  
Martin Alföldi 
- uviedol, že rokovania trvali dlho, tento materiál sme chceli doplniť na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva už v decembri minulého roka, ale vtedy boli problémy s jednou 
firmou, ktorá vyvolala toto stretnutie, preto sme sa rozhodli, že tento materiál bude 
predložený až vtedy, keď bude zmluva podpísaná obidvomi štatutárnymi zástupcami; 
v súčasnej dobe už chýba len podpis za mesto.     

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

návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťou  
Shin Heung Precision Slovakia s. r. o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča 
(IČO: 35 889 519) a spoločnosťou Euro Dabo s. r. o., so sídlom Výrobno-technický objekt 
7240, Šaľa (IČO: 36 714 259) za účelom zabezpečenia finančného krytia realizácie stavby 
„Výstavba chodníka cesta III/50811“, 

B. schvaľuje  
návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťou  
Shin Heung Precision Slovakia s. r. o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča 
(IČO: 35 889 519) a spoločnosťou Euro Dabo s. r. o., so sídlom Výrobno-technický objekt 
7240, Šaľa (IČO: 36 714 259) za účelom zabezpečenia finančného krytia realizácie stavby 
„Výstavba chodníka cesta III/50811“, 

C. odporúča 
primátorovi mesta podpísať zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov so 
spoločnosťou Shin Heung Precision Slovakia s. r. o., so sídlom smer Šaľa – Duslo 7236, 
Šaľa – Veča 927 01 (IČO: 35 889 519) a spoločnosťou Euro Dabo s. r. o., so sídlom 
Výrobno-technický objekt 7240, Šaľa (IČO: 36 714 259) za účelom zabezpečenia 
finančného krytia realizácie stavby „Výstavba chodníka cesta III/50811“. 
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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. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012 - materiál číslo C 1/1/2013 
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Tibor Baran  
- uviedol, že v podstate pochopil, že takto nejako by mal dopadnúť rok, až na nejaké malé 

zmeny, ale predsa si neodpustí dve poznámky; v tabuľke č. 1 sa uvádzajú kapitálové 
výdavky vo výške 954 380, ale v tabuľke č. 4 stav investícií je uvedená suma 957 999, 
predpokladá, že tieto dve čísla by sa mali rovnať, 

- ďalej uviedol, že druhá poznámka je trochu závažnejšia, v tabuľke č. 1 je celkový 
prebytok rozpočtu uvádzaný vo výške 163 361; po krátkej diskusii na zasadnutí 
ekonomickej komisie p. prednostka spresnila, že v tomto prebytku sú aj niektoré príjmy 
škôl z nájomného, ktoré im budú vrátené, teda tento celý prebytok sa nedá použiť pre 
potreby mesta, keďže časť bude vrátená školám,  

- ďalej uviedol, že by chcel upozorniť na jedno uznesenie mestského zastupiteľstva 
v súvislosti s predajom budovy Komenského a pozemkov pod touto budovou, kde 
uznesenie mestského zastupiteľstva zaväzovalo niekoho, aby tento prebytok bol použitý 
na iné účely, my sme tento prebytok jednoducho nevytvorili resp. tie peniaze, ktoré boli 
získané z predaja Komenského, sa jednoducho neobjavili všetky v prebytku, tým musí 
konštatovať, že príslušné uznesenie mestského zastupiteľstva nebolo splnené,  

- uviedol, že nemôže brať tie dôvody, ktoré na niektorom z predchádzajúcich zasadnutí 
komisie ekonomickej boli uvedené, že mesto alebo mestský úrad použil tieto prostriedky 
na zníženie záväzkov po lehote splatnosti; uviedol, že keď raz platí nejaké uznesenie, 
nesúdi, či je dobré alebo zlé, ale určite existuje nejaká procedúra a keď sa správne 
vysvetlí, že záväzky po lehote splatnosti majú vyššiu prioritu ako tvorba prebytku 
rozpočtu, nech už je použitý na čokoľvek, myslí si, že aj tu by bola vôľa, aby bolo toto 
uznesenie istým spôsobom modifikované, 

- uviedol, že keď už robíme tabuľky, tak nech aj sedia a keď sa už príjme nejaké uznesenie, 
tak nech je aj akceptované.           

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

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012, 
B. berie na vedomie 

vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2012. 
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Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
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 2/1/2013 

Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Jozef Mečiar uviedol, že zistil, aká bola návštevnosť kina; v januári 2012 to bolo 444 
divákov, v januári tohto roku to bolo 926 divákov, tržba v minulom roku bola za mesiac  
1 043 EUR a tržba v januári tohto roku bola 3 230 EUR. Uviedol, že po prvom štvrťroku 
budú predložené nejaké čísla za prvý štvrťrok.   
Upozornil na to, že v rozpočte je malá chybička pri mestskej polícii, kde pri najbližšej úprave 
bude potrebných pridať cca 5 000 - 6 000 EUR; a je tu požiadavka z futbalového štadióna vo 
Veči, kde by sme tiež mali zámer to pri najbližšej úprave rozpočtu nejako upraviť.  
Ing. Mečiar uviedol, že týmto chcel dať nejaký verejný prísľub, že s úpravou rozpočtu 
prídeme najneskôr v apríli na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a možno aj skôr, 
keď budú jasné veci okolo europrojektov.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že rozpočet mesta je základným zákonom, podľa ktorého sa má mesto riadiť, 

s týmto rozpočtom sa zaoberáme už dlhšiu dobu, bolo niekoľko návrhov na rozpočet, ale 
nevie, prečo rozpočet, ktorý spracováva mestský úrad, nepredkladá prednosta mestského 
úradu, ktorý je výkonný orgán, ale predkladá ho viceprimátor, ktorý by ho mal dozorovať 
a garantovať, ale rozhodne zodpovedať za rozpočet by mal prednosta so svojím tímom, 
ktorý to robil, 

- ďalej uviedla, že keď počúvala viceprimátora, tak prestala mať obavy, ktoré mala, keď si 
predložený návrh rozpočtu čítala, pretože odtiaľ zoberieme, tam dáme, ale ona osobne si 
myslí, že takto to nie je,  

- uviedla, že zákon o rozpočtových pravidlách je pre každého záväzný, preto nevie 
pochopiť, že dnes dostali novú dôvodovú správu, kde úver vo výške 400 000 EUR bol 
najprv daný tak, aby bol vyrovnaný rozpočet, na zasadnutí komisie ekonomickej bolo 
povedané, že ten úver musí byť odsúhlasený z hľadiska účelnosti, dnes dostali, že 
prioritné budú akcie, účelovosť tam aj bola povedaná, teda koľko sa presne použije, na 
ktorú akciu, ale tieto tri akcie (všetky sú akcie z Európskej únie) už boli schválené, 
schválené boli ako rozvojové programy, boli schválené aj zdroje, všetko bolo, bolo 
schválené aj päťpercentné kofinancovanie,  

- ďalej uviedla, že dnes to tu máme ako tri akcie a evokuje to v nej, prečo ich dávame 
z fondov, že už dopredu rozmýšľame o tom, že budeme mať dodatky; uviedla, že môžeme 



 20

zobrať úver, ale nech ho zoberieme na akcie, ktoré robíme pre mesto, na chodníky a na to, 
čo potrebujú občania ako základné služby, to by brala, ale rozhodne nie pre akcie, ktoré 
sme tu už schvaľovali, schvaľovali sme ich ako rozvojové programy a schvaľovali sme 
zdroje financovania, 

- ďalej uviedla, že nevie, či je vôbec niečo také možné, potom sa vzápätí povie, že sa 
k tomu vrátime v marci alebo v apríli s tým, že potom už budeme vedieť tie dodatky, teda 
či to bude 150 000, 20 000 alebo 30 000, teda ak dopredu vieme, že takéto práce budeme 
musieť zaplatiť, tak prečo dávame prebytkový rozpočet a prečo dávame dopredu úver, 
uviedla, že to nechápe,  

- uviedla, že bude rada, keď jej to Ing. Mečiar vysvetlí, ale nemá to žiadnu logiku, podľa jej 
názoru sa to dáva preto, lebo sa budeme musieť vysporiadať s tými záväzkami, ktoré 
budeme mať, 

- uviedla, že ako predseda komisie školstva by sa vyjadrila k rozpočtu z hľadiska komisie 
školstva; návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí komisie školstva a bol schválený 
s určitými pripomienkami, ktoré boli dané aj do záverov komisie; nakoľko vieme, že 
prenesený výkon štátnej správy a to prefinancovanie bude upravené, my sa k tomu 
vrátime a samozrejme budú rozpočtové opatrenia v zmysle zákona a smernice, ktorá bola 
schválená, 

- uviedla, že v roku 2011 sa dávalo do rozpočtu 66 000 na vykurovací systém  
ZŠ s MŠ s VVJM, v roku 2011 to bolo normálne v rozpočte, dnes je to 45 000, podala 
poslanecký návrh, aby 45 000 EUR bolo hradených zo zisku spoločnosti MeT Šaľa spol.  
s r. o.  

- ďalej uviedla, že nastala havarijná situácia na ZŠ Hollého, je to jediná škola, do ktorej 
sme nedali peniaze, nebola rekonštruovaná ako ostatné školy, je tam havarijný stav okien 
a sú tam nízke denné teploty; uviedla, že aj na základe podnetov rodičov sa tam už urobila 
náprava s tým, že dnes je tam cca 21 – 23 ºC, pretože my máme zabezpečiť podmienky 
pre vzdelávanie detí,   

- požiadala spolu s komisiou školstva, pretože vznikol havarijný stav na ZŠ Hollého a je ho 
potrebné riešiť, aby prvých 40 000 alebo je to suma okolo 80 000, treba spresniť koľko je 
to, 40 000 dáme z preneseného výkonu štátnej správy pri prepočte, ktorý sa urobil a ten 
zvyšok žiadame opäť zo spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. z ich nerozdeleného zisku, 

- uviedla, že na rokovaní komisie školstva sa dvakrát zúčastnili zástupcovia spoločnosti 
MeT Šaľa spol. s r. o., boli tam prítomní aj všetci riaditelia škôl a vždy mali problém 
s neúmernou platbou za teplo, bolo im povedané, že sa to vyrieši, že to bude regulované, 
ale napriek tomu regulácia nebola, teda spoločnosť MeT Šaľa spol. s r. o. nedodržala 
zníženie dodávok tepla,   

- ďalej uviedla, že platby za teplo, ktorými sa zaťažujú naše školy a predškolské zariadenia, 
sú neúmerne vysoké, preto žiadajú, aby v tomto prípade skutočne včas bola daná na 
vykurovanie tá čiastka 45 000, tých prvých na ZŠ s MŠ s VVJM a druhých 40 000, aby 
bolo dané na havarijný stav na opravu okien na ZŠ Hollého, 

- uviedla, že žiada doplniť rozpočet, teda o uznesenie o tieto dve sumy, tých 45 000, ktoré 
je tam navrhované z rozpočtu mesta, tie sa ušetria, teda môžu sa dať na tie okná, pretože 
45 000 pôjde zo spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o., prvých 45 000 alebo 40 000  
a druhých bude na konci druhého polroka pri prepočte preneseného výkonu štátnej správy, 
teda tam by to išlo z tých peňazí,  

- ďalej uviedla, že z tých priorít berie šport, ale nie menšinový, ona by to nazvala 
mládežnícky šport a detský šport, ten nech je preferovaný, nech je to prioritou mesta 
a nech sa zmení systém financovania, je za to, ale je aj za to, aby kultúra v meste bola 
takisto optimalizovaná, aby bola urobená analýza, aby už dostali koncepciu kultúry aj  
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s tým, ako bude ďalej fungovať, kultúrny dom má v sebe tiež veľa príjmových častí 
rozpočtu, keby sa efektívne využíval, 
 

Martin Alföldi 
- uviedol, že by sa chcel opýtať na techniku, ako chceme dostať 80 000 zo zisku spoločnosti 

MeT Šaľa spol. s r. o., keď sme už vlani mali nejaké uznesenie o zisku spoločnosti  
MeT Šaľa spol. s r. o., kde mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že primátor mesta má 
ako jediný spoločník rozhodnúť o tom, že to pôjde do rezervného fondu, 

- ďalej uviedol, že na to, aby sme mohli použiť peniaze zo zisku spoločnosti MeT Šaľa 
spol. s r. o., musí byť nejaké rozhodnutie mestského zastupiteľstva, aby sme to svoje 
rozhodnutie z minulého roku, keď navrhoval, aby sa 10 000 EUR zobralo na digitalizáciu, 
poslanci nesúhlasili, ale bol odsúhlasený návrh konateľa, teda päť percent do rezervného 
fondu, teda nie do rezervného fondu, ale na budúce straty, 

- uviedol, že na to, aby sme mohli túto vec zakomponovať do tohtoročného rozpočtu, 
potrebujeme ďalšie uznesenie, ktorým zmeníme to predchádzajúce uznesenie, 
momentálne nevieme zakomponovať to, že zoberieme zo spoločnosti MeT Šaľa spol.  
s r. o. sumu 80 000, pretože také rozhodnutie dnes nie je možné,  

- uviedol, že on nechce oponovať tomu, aby sme to zobrali, pretože je rád, že konečne si 
mesto Šaľa ako jediný vlastník vyplatí aj dividendy za účelom niečoho, bude veľmi rád, 
len aby sme to vedeli aj technicky tak spraviť, aby sme tie peniaze vedeli použiť už tento 
rok,           

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že teraz sa jedná o uznesenie o rozdelení zisku spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 

za rok 2010, on tu zhodou okolností nebol, ale myslí si, že to bolo na návrh Ing. Psotovej, 
kde zisk bol vo výške 66 000 a myslí si, že to bolo uznesenie z roku 2011 a týkalo sa 
rozdelenia zisku roku 2010, 

- uviedol, že jednoducho treba spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. slušným spôsobom 
povedať, aby dali peniaze na účet mesta, stanú sa príjmovou časťou rozpočtu a potom sa 
dá uvažovať, kam sa použijú, hoci už o tomto bolo rozhodnuté v roku 2011, treba sa na to 
pozrieť,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že nechce oponovať, ale pamätá si, že to riešil spoločne s Ing. Psotovou, 

nepamätá si, aká to bola suma, ale bola to suma, ktorá išla na úhradu budúcich strát, kde 
sme tieto peniaze rozhodnutím mestského zastupiteľstva viazali na použitie na 
vybudovanie domovej odovzdávacej stanice v ZŠ s MŠ s VVJM, teraz naposledy sme 
schvaľovali ostatné rozdelenie zisku, ktoré bolo na úrovni viac ako 100 000 EUR s tým, 
že päť percent išlo do rezervného fondu a zvyšok išiel na úhradu budúcich strát,  

- uviedol, že ak chceme zo spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. zobrať 80 000, musíme 
rozhodnúť o vyplatení dividendy, pretože v tom prvom uznesení sme akurát viazali tie 
peniaze, ale nerozhodli sme o tom, že spoločnosť MeT Šaľa, ako spoločnosť s ručením 
obmedzeným, teda samostatná právnická osoba, by ich vyplatila vlastníkovi, teda oni sú 
rezervované, ale rozhodnutie o tom, že ich má spoločnosť MeT Šaľa spol. s r. o. vyplatiť 
ako dividendu mestu, nebolo,  

- ďalej uviedol, že tu ide o to, že hovoríme o zmene vykurovacieho média z „gamatiek“ na 
niečo; opýtal sa, či vieme, či bude ZŠ s MŠ s VVJM napojená na centrálny zdroj alebo 
bude mať vlastnú kotolňu, ak bude napojená na centrálny zdroj, tak či tých 60 000 bude 
slúžiť na to, že spoločnosť MeT Šaľa spol. s r. o. vybuduje domovú odovzdávaciu stanicu  
a prípojku atď., 
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- uviedol, že teraz ide o to, že k tomu, aby sme my mohli tieto peniaze dostať zo 
spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o., musíme mať uznesenie o vyplatení dividend, 

 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že treba preštudovať stanovy spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o., a až po 

preštudovaní stanov možno vyjadriť ten mechanizmus, teda akou formou je možné danú 
sumu prerozdeliť, keď sa už raz rozhodlo, že to dajú na rezervný fond, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že zareaguje na to, prečo by europrojekty mali byť financované z úveru; je 

pravda, že všetky projekty mestské zastupiteľstvo schválilo a v minulosti schválilo aj ich 
financovanie, financovanie týchto projektov bolo doteraz schválené hlavne a najmä 
z kapitálových príjmov, ktoré sa, ako vieme, minulý rok nenaplnili, ide hlavne o predaj 
pozemku na Kráľovskej, s týmto príjmom tento rok nepočítame a nahradili sme ho 
úverom,    

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že on určite nemá problém s tým, či rekonštrukcie tých dvoch zmienených ulíc sú 

výhodné alebo nevýhodné, len chce pripomenúť, že keď sme rekonštruovali ulicu 
Hollého, mali sme rekonštruovať Hollého ulicu ako komunikáciu, dali sme si 
zrekonštruovať čiastočne ulicu a dali sme si vybudovať nejaké nepoužiteľné jazierka na 
tej ulici, ktoré sme samozrejme zaplatili, takže výhodnosť a nevýhodnosť pri tom stave, 
ako sa rekonštruuje, je relatívna, 

- ďalej uviedol, že keď si klikne do tabuliek, tak v rozpočtovej časti je plánovanie 
a manažment, niektorým veciam tu nerozumie, takže by si ich chcel objasniť;  
v podprograme členstvo v samosprávnych organizáciách je uvedená suma cca 
štvrťmilióna korún, teda 8 166 EUR, keď sa pozrie do tabuľky s podrobnejšími 
vysvetlivkami tam sa uvádza cca 3 000 EUR; opýtal sa, v čom je ten rozdiel,          

  
Martin Alföldi 
- uviedol, že on vychádza z tabuliek, ktoré máme ako prílohu k materiálu, ale tam takú 

tabuľku, o akej hovorí Ing. Andráši, nevidí,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že za rok 2013 je nastavené členstvo tak, že presne toľko, koľko potrebujeme na 

členstvo na rok 2013, obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čím sa líšia Večanské slávnosti od Šalianskych, keď jedny sú v propagácii 

a druhé v kultúre, to len pre informáciu, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že je to historicky dané, Šalianske slávnosti vznikli pred mnohými rokmi, boli 

zaradené v rozpočte na nejakom mieste a keď sa začali robiť Večanské, tak sa to začalo 
dávať do kultúry, je to len história, v konečnom dôsledku by mali byť obidve pod 
kultúrou, ale museli by sme trochu pomeniť programový rozpočet, 

 
Ing. Peter Andráši 
- ďalej uviedol, že v programe šport – energie na štadión, je navýšenie energií na futbalový 

štadión; opýtal sa, čím je to dané,  
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Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že je to z dôvodu zvýšenia spotreby elektrickej energie, keď sa osvetľuje umelý 

trávnik, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či sa tlačiarne prenajímali alebo kupovali,  
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že na základe zmluvy o prenájme sú na mestskom úrade tri centrálne tlačiarne, 

ktoré slúžia na tlačenie a kopírovanie,   
  
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh 
- navrhol v bode bezpečnosť zachovať mzdy mestskej polície na úrovni minulého roka 

s prihliadnutím na rovnaké personálne obsadenie; samozrejme, ak by mali niekoho 
prepustiť alebo prijať, tak sa to rozhodne mení; ďalej navrhol v kapitole ošatenie pre 
mestskú políciu, zvýšiť položku na 7 000 EUR, 

- uviedol, že by sme mohli z fixovaných peňazí získaných za predaj ulice Komenského, na 
to nevie, či nebude treba zmenu tohto uznesenia, použiť 15 000 EUR na aktualizáciu 
projektovej dokumentácie na ulicu Hospodársku, s prihliadnutím aj na tie ťažkotonážne 
mechanizmy, ktoré tam chodia, to by bolo dobré zaktualizovať v roku 2013 a samozrejme 
aj ulice Gorkého a Komenského, tiež aktualizácia projektov, takže to by mohlo byť tých 
15 000 EUR uviazaných na rekonštrukciu Komenského a zároveň ich rekonštrukciu dať 
ako prioritu roku 2014, 

- navrhol vyškrtnúť z príjmovej časti príjem za predaj COV a vo výdavkovej časti 
vyškrtnúť výdaj 20 000 plus 10 000 EUR na rekonštrukciu ulice Dolnej,  

 
Martin Alföldi 
- opravil, že nejde o ulicu Dolnú ale budovu na Dolnej ulici,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že pokiaľ ide o mzdy pre mestskú políciu, tak mzdy sú nastavené tak, ako to bolo 

minulý rok; zvýšenie položky na ošatenie na 7 000 chceme urobiť pri budúcej úprave 
rozpočtu; čo sa týka COV, nepripadá mu to príliš hospodárny postup, pretože mesto má 
veľa priestorov, ktoré nie sú využité a tie potom stoja aj nejaké peniaze kvôli údržbe, 
prevádzke a pod., to je základný motív, prečo chceme presťahovať mestskú políciu a ich 
priestory predať, teda s týmto návrhom osobne nesúhlasí, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že on je určite prvý v poradí, ktorý tvrdí, že je tu majetku veľa, akurát sa mu 

nezdá zmysluplné ťahať mestskú políciu krížom-krážom a vážnejší dôvod je ten, že nie je 
presvedčený, že suma 30 000 EUR, ktorá tam je uvedená, len tak na základe ničoho, by 
stačila na rekonštrukciu budovy na ul. Dolnej, je to podľa neho nerealizovateľné, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že má z toho celého zmiešané pocity, pre niektorých, ktorí to berú vážne, je to na 

zamyslenie, ale niektorí a dovolí si povedať, že aj Ing. Mečiar, predniesol rozpočet tak, že 
on osobne pri tom žasol, že mesto je super, s ľahkosťou Ing. Mečiar povedal, že 50 000 
nedáme na šport, ale dáme 3 000 na dotácie; opýtal sa, akú to má všetko logiku, čo hovorí  
Ing. Mečiar,  
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- opýtal sa, čo to má znamenať s tou mestskou políciou, keď už prosili, aby sa vyčíslilo, aký 
bude zisk z predaja a koľko budeme potrebovať, nikto to nepovie, ale tu šafárime 
s číslami; revitalizácia centrálnej mestskej zóny, zrazu sa povie, že tam nebude treba toľko 
vedľajších výdavkov ako bolo treba pôvodne; opýtal sa, že keď niečo bolo 
naprojektované, tak má to fungovať alebo budeme okresávať, len aby sme ušetrili, ale čo 
z toho potom bude,  

- uviedol, že zrazu je prebytkový rozpočet, lebo nebudeme rátať s tým, že za chvíľu budeme 
platiť naviac napr. 150 000 EUR, čo sa týka centrálnej mestskej zóny, to možno nebude 
také hrozné alebo možno to bude ešte horšie, 

- uviedol, že on nie je ekonóm, ale to, čo tu predviedol Ing. Mečiar, nemá nič spoločné 
s rozpočtom a plánovaním, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že čo sa týka vyčíslenia zisku z predaja COV, ten bude vyčíslený, až keď  

k predaju príde, predaj sa robí formou nejakej súťaže, ako táto súťaž skončí a aký bude 
zisk z predaja tohto priestoru to on naozaj nevie vyčísliť, jediné, čo teraz vieme povedať 
je, že predpokladáme sumu 100 000 EUR, čo je znalecký posudok starý tri mesiace, čo je 
zrejme aj vyvolávacia cena, ale kde tá cena skončí, to naozaj nevie,  

- ďalej uviedol, že pokiaľ ide o šport, minulý rok v mestskom zastupiteľstve niekoľkokrát 
odznela pripomienka zo strany poslancov, že sa treba na šport pozrieť, že možno platíme 
zbytočne veľa a treba sa na to pozrieť, preto to chceme teraz urobiť, odovzdať to športovej 
komisii, ktorá to tu bude celé riešiť,  

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že keď ideme niečo chystať a rozpočet je vážna vec, tak nemôžeme strieľať  

odboku, že niekto povedal, že dávame veľa na šport a je to nehospodárne, keď my platíme 
energie, my sme platcami energií, tak musíme vedieť, kde tie peniaze idú a za čo platíme, 
ak si to nevieme zistiť ako platca, či je to veľa alebo je to nehospodárne, tak potom zle 
hospodárime alebo zle narábame s financiami a s majetkom, to predsa nemôže byť v tejto 
rovine,  

- uviedol, že ďalšou vecou je mestská polícia; opýtal sa, či existuje uznesenie mestského 
zastupiteľstva, že mestská polícia pôjde preč alebo, že sa bude meniť; podľa neho 
neexistuje,        

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je to zamýšľané tak, že sa najprv urobí súťaž o odpredaji, to znamená, že celá 

táto akcia by sa realizovala len za podmienky, že sa ten priestor reálne predá, inak to nemá 
samozrejme zmysel, preto chceme vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, zistiť, či bude 
záujem, ak bude záujem, odpredá sa to a potom by sa išli robiť ďalšie kroky,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- myslí si, že by to malo byť presne opačne, keby sme vedeli, aký je skutkový stav, že 

rekonštrukcia bude stáť toľko, tak potom môžeme rozmýšľať o tom, že budeme políciu 
sťahovať a nie opačne; toto sú čísla len z brucha a sú to nesúdne čísla, ktoré nemajú 
z realitou nič spoločné,  

- ďalej uviedol, že keby sme vedeli, že rekonštrukcia bude stáť napr. 50 000 a my z predaja 
získame 100 000 alebo 90 000, tak vtedy sa dá o tom rozmýšľať, ale týmto spôsobom asi 
ťažko, 
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Martin Alföldi 
- opýtal sa Ing. Andrášiho a MUDr. Grella, aký majú návrh na využitie areálu na Dolnej, 

nakoľko sme opakovane neúspešní v predaji, momentálne sú tie priestory prázdne 
a o COV majú eminentný záujem minimálne dvaja záujemcovia,  

- myslí si, že práve tým, že sa snažíme „zabiť jednou ranou dve muchy“, sa správame 
k majetku tak, ako by sme sa mali správať; majetok, o ktorý je záujem, ako v roku 2007 
bola budova COV „diamantom“ Veče, potom sme ju predali, ostal tam jediný priestor, 
ktorý dnes vlastní mesto, o ktorý majú záujem; Dolnú nevieme predať, sú tam voľné 
priestory, je tam možnosť presťahovať, samozrejme to budeme vedieť, keď sa spracuje 
projekt, ale pokiaľ nebudeme mať možnosť dať ten projekt spracovať, lebo nebudeme 
mať schválené žiadne financie, tak si nevie dosť dobre predstaviť, koľko nás bude stáť 
rekonštrukcia Dolnej, keď v podstate neschválením takéhoto rozpočtového výdavku 
nebudeme vedieť obstarať projektovú dokumentáciu,           

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že on nemá absolútne nič proti tomu; to, čo povedal p. primátor má logiku a treba 

s tým pracovať, ale robí mu problém to, že dáme nejaké číslo na rekonštrukciu, niekde 
v rozpočte videl sumu 10 000 a p. zástupca povie, že k tomu by sme potrebovali ešte 
6 000 pridať, takto sa podľa neho nehospodári,  

- uviedol, že neverí tomu, že neexistuje človek, ktorý, keby prišiel do budovy na Dolnej 
a povie odhadom, že to bude stáť 35 000 – 40 000, nech sa mýli o dve, tri tisíc eur, to by 
pochopil, ale že nie je nič spravené; samozrejme, keď sa to bude prerábať, bude nutná 
projektová dokumentácia, ale neverí tomu, že nie je človek, ktorý príde a súdne povie 
približnú sumu, koľko to bude stáť,      

               
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že MUDr. Grell povedal to, čo chcel povedať on, ale s trochou sarkazmu chce 

skonštatovať, že žiaľ tá COV je stále „diamantom“ Veče,  
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh, aby sa v roku 2013 skompletizovala projektová dokumentácia 

týkajúca sa Hospodárskej ulice, pretože podľa jeho vedomostí je projektová dokumentácia 
zhotovená len na časť pokiaľ je betónová cesta, ďalšia časť už nie je, hoci bytová 
výstavba je už za tou hranicou a aby sa do výhľadového rozpočtu na rok 2014 
zakomponovala realizácia tejto cesty ako investičnej akcie,   

- ďalej uviedol, že v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na opravu chodníkov vo 
výške 5 000 EUR považuje v tomto meste za minimálne, pretože okamžite vie vymenovať 
viacero chodníkov, plných úsekov, ktoré sú veľké 50 m, 80 m až 100 m a sú vo veľmi 
zlom stave,  

- navrhol (ak by to bolo možné) z opravy ciest (pretože tam je značný objem finančných 
prostriedkov) presunúť peniaze na chodníky, ale aj cesty, ktoré sú miestne komunikácie 
(nie na tie komunikácie, ktoré sú v správe vyššieho územného celku alebo štátne cesty), 
ktoré sú veľmi rozbité nielen v centre mesta, ale aj v okrajových častiach,   

- uviedol, že ak sa bude upresňovať rozpočet v mesiaci apríli, bol by rád, keby sa tieto čísla 
zreálnili na daný stav v meste, teda na úroveň ciest a chodníkov v meste, 

- ďalej uviedol, že podporuje odporúčacie stanovisko, ktoré je uvedené v uznesení, a to 
upraviť nájomné zmluvy s nájomcami športových objektov tak, aby výška prevádzkových 
nákladov bola na úrovni schváleného rozpočtu, pretože v priebehu roka môže prísť 
k navýšeniu a budú pýtať ďalej,  
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- myslí si, že na to je jednoduché riešenie a to, že odberné miesta, ktoré v týchto 
športoviskách sú, sú dodnes písané na mesto, v nájomnej zmluve sa dá predsa ošetriť, aby 
odberné miesta energií boli písané na nájomcu a  mesto bude potom do istej výšky 
refundovať náklady, to znamená, že nájomca z prevádzky bude mať konkrétny údaj,  

- ďalej uviedol, že dnes už bolo spomínané, že náklady na elektrickú energiu sa zvýšili 
kvôli osvetleniu umelého trávnika; opýtal sa, prečo včera o trištvrte na osem večer muselo 
byť osvetlenie zapnuté, prečo musia behať večer a nie popoludní, 

 
Martin Alföldi    
- uviedol, že sa na to pýtal p. Takáča a p. Jaroša, oni tvrdia, že pokiaľ sa tam večer svieti, 

tak sú to kluby, ktoré sú tam v prenájme a platia klubu; naši futbalisti, ktorí sú v podstate 
profesionálni futbalisti, trénujú za denného svetla; ďalej uviedol, že na štadióne sa svieti 
každý deň a nás to stojí energie, 

 
Mgr. Július Morávek 
- myslí si, že by nebol problém, keby si mesto overilo, kto a v akom rozsahu tam má 

uzavreté zmluvy a kto koľko zaplatí; mesto by malo vedieť, čo sa s jeho majetkom deje, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že s futbalistami sa v roku 2012 (kedy sa schvaľoval návrh na výšku sumy na 

kosenie, teda návrh na údržbu umelého trávnika aj kosenie trávnatého ihriska) dohodlo, že 
futbalový klub bude mať možnosť prenajímať formou krátkodobého prenájmu, vtedy sa 
schvaľoval cenník, krátkodobým prenájmom dáva futbalový klub možnosť si zatrénovať 
aj iným futbalovým klubom, ale príjem je príjmom futbalového klubu,     

 
Ing. Jozef Mečiar  
- uviedol, že čo sa týka energií, s tým úplne súhlasí, to je to, čo hovoril, že v rámci reformy 

podpory športu treba práve toto riešiť, aby nešli všetky náklady na réžie mestu, ale aby sa 
na nich podieľali aj kluby, určite treba spraviť to, čo povedal Mgr. Morávek,     

 
Mgr. Alena Demková  
- uviedla, že 13. 02. 2013 dostali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky ako Asociácia centier voľného času ponuku na spoluprácu; 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje nový 
zákon o financovaní škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01. 01. 2013; ďalej tam 
bolo uvedené, že podnety očakávajú v lehote do 28. 02. 2012 a potom sa budú 
prerokovávať zmeny vo financovaní v marci 2013,  

- ďalej uviedla, že to vybavuje Dr. Černý, ktorý bol možno tiež jedným z tvorcov novely 
zákona financovania škôl a školských zariadení; myslí si, že keď dostanú takýto prípis, tak 
sa nemôžu diviť, že aj ten zákon je veľmi diskutabilný,  

- uviedla, že jej bolo sľúbené, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva bude prečítané 
uznesenie z komisie školstva, ktorého sa zúčastnila ona aj Ing. Malárik; ďalej uviedla, že 
Centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Šaľa, sa veľmi tešilo v decembri, 
keď dostali návrh, v ktorom bolo napísané, že budú mať rozpočet 235 107 EUR, znova 
zopakovala, že boli radi, že toto mesto chce zachovať centrum voľného času, ale vo 
februári dostali rozpočet vo výške 164 732 EUR, čo je rozdiel 70 375 EUR, hneď to išli 
prerokovať so spoločným školským úradom, hovorili o tom aj na komisii školstva, 
uviedla, že ona a Ing. Malárik nehlasovali za takýto rozpočet,  

- uviedla, že kvitujú, že spoločný školský úrad má záujem toto riešiť, bolo im to prisľúbené, 
musí povedať, že je sklamaná, pretože asi päťkrát prosila, aby bolo toto otvorené, aby sa 
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hovorilo o centre voľného času  na zasadnutí mestského zastupiteľstva, nestalo sa tak,  
- uviedla, že chce, aby sa doplnilo uznesenie v programe 9. v znení: „Na najbližšom 

zasadnutí mestské zastupiteľstvo prehodnotí resp. otvorí rozpočet v programe 9. 
Vzdelávanie, podprogram 9.4.2 Centrum voľného času Šaľa, za účelom zhodnotenia 
možnosti dofinancovania tohto školského zariadenia a úpravy jeho rozpočtu.“; uviedla, že 
je na poslancoch, či bude ďalej centrum voľného času fungovať alebo nie, 

- uviedla, že vystúpila preto, lebo vidí, že je možnosť, že sa schváli rozpočet vo výške 
164 732 EUR; nikto nepovedal, že sa ten rozpočet otvorí, tento rozpočet by centru 
voľného času vydržal asi do augusta; uviedla, že do centra voľného času chodí 2 286 detí, 
sú to deti, ktoré sú zapísané do viacerých, nielen do jedného krúžku; ak zoberie deti, ktoré 
sú zapísané len do jedného krúžku ich počet je 1 847, z toho detí do pätnásť rokov je 
1 242, počet krúžkov je 183, 

- ďalej uviedla, že rozpočet vo výške 164 732 EUR už nepočíta s tým, že sa bude 
spolupracovať s externými spolupracovníkmi, preto si myslí, že bude potrebné, aby 
mestské zastupiteľstvo a mesto Šaľa rozhodlo, či bude ďalej centrum voľného času 
fungovať a za akých podmienok, 

- vymenovala niekoľko krúžkov, ktoré pri takomto rozpočte nebudú môcť pracovať  
a dotkne sa to asi tisíc detí,                     

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že vo svojom diskusnom príspevku povedala, že sa k rozpočtu vrátime, vrátime 

sa z toho dôvodu, že normatívy sa prehodnocovali len včera, teda príde k inému 
financovaniu a momentálne sa prehodnocuje aj ZUŠ, na komisii školstva bolo povedané, 
že sa vyzvú k rokovaniu všetci starostovia okolitých obcí, bude to rokovanie 
s primátorom, pretože oni sa musia spolupodieľať na financovaní centra voľného času, 
alikvotne podľa počtu detí, ktoré v jednotlivých obciach sú a ktoré navštevujú naše 
centrum voľného času,  

- uviedla, že na základe uznesenia komisie školstva bol poslaný list všetkým starostom 
okolitých obcí, tí sa mali k tomu následne vyjadriť, potom sa uskutoční osobné stretnutie 
primátora za účasti spoločného školského úradu a požiadala, aby na toto stretnutie bola 
prizvaná aj ona, pretože tak sa dohodli, 

- uviedla, že ona len zabudla povedať, že toto všetko sa robí, ale podieľať na financovaní sa 
musia starostovia tých obcí, kde naše deti chodia, pretože z toho je veľké percento počtu 
žiakov,  

- ďalej uviedla, že čo sa týka prehodnocovania normatívu na centrá voľného času, to sa 
momentálne uskutočňuje,       

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že z hľadiska financovania centier voľného času nastala dosť výrazná zmena 

v tom, že kým minulý rok a v predchádzajúcich rokoch sme dostávali približne 190 EUR 
na člena, bez ohľadu na to, odkiaľ bol, v tomto roku sa zmenilo financovanie tak, že 
nedostávame finančné prostriedky na členov, ktorí sú v centre voľného času, ale na počet 
detí, ktoré sú v obci do pätnásť rokov s tým, že keď to bolo na člena, vtedy bol koeficient 
3,2; teraz je to len 1,1, 

- ďalej uviedol, že minulý rok sme dostali na centrum voľného času okolo 300 000 EUR 
s tým, že išlo 240 000 EUR centru voľného času, ďalšie finančné prostriedky išli 
nepriamo školám s tým, že sme zadarmo dávali športovým klubom a záujemcom 
telocvične, športoviská atď., teda takým spôsobom sa to použilo aj nepriamo, ale teraz na 
základe nového prepočtu je to 124 000 EUR, teda keď sme dali zatiaľ tých 164 000 EUR, 
tak vlastne ešte dávame 40 000 EUR naviac oproti tomu, čo na tú záujmovú činnosť 
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dostaneme, 
- ďalej uviedol, že čo sa týka členov, ktorí sú z iných obcí, obec bez ohľadu na to, či robí 

alebo nerobí záujmovú činnosť alebo má nejaké zariadenie, dostane takisto tieto finančné 
prostriedky v rámci podielových daní na tieto deti a rozhodne obecné zastupiteľstvo, či 
z týchto finančných prostriedkov dá alebo nedá nášmu centru voľného času na žiakov, 
u nás to vychádza cca 108 EUR,  

- uviedol, že je v tom kopec legislatívneho chaosu z toho dôvodu, že nariadenie hovorí 
o činnosti centra voľného času, zákon hovorí o záujmovej činnosti, teraz je to problém 
podielových daní, kde podielové dane hovoria, že obec ich môže použiť len pre svoju 
činnosť, ale ministerstvo a ZMOS dali usmernenie, že by tieto finančné prostriedky mali 
poslať na obce; zopakoval, že toto všetko je v chaose, v štádiu vysvetľovania, výkladu 
atď., 

- ďalej uviedol, že urobili prvý krok, na ktorom sa dohodli, teda 51 obciam a mestám, 
z ktorých máme deti z centier voľného času, je ich vyše 720, poslali žiadosť 
o financovanie s tým, aby sa vyjadrili, či nám budú alebo nebudú financovať tieto deti,  

- ďalej uviedol, že sú tri alternatívy; prvá je, že budú financovať, v tom prípade ostanú a to 
budú navyše prostriedky; druhá alternatíva je, že nám dajú len určitú časť s tým, že 
ostatnú časť budeme žiadať doplatiť od rodičov; tretia alternatíva je tá, že požiadame len 
rodičov a tá alternatíva, ktorá už nevyplýva z členstva, ale pokiaľ nám tie finančné 
prostriedky nedajú, tak jednoducho budeme musieť povedať (pokiaľ to odsúhlasíte), že 
budeme aj tak tieto deti v týchto krúžkoch mať, ale nechce to prejudikovať, či áno alebo 
nie, ale jednoducho zrušíme týmto deťom členstvo v centre voľného času, takže takáto je 
momentálne situácia, 

- ďalší problém z hľadiska nariadenia vlády je, že sme dostali menej finančných 
prostriedkov na materské školy, ďalej takisto školské kluby detí, namiesto toho, aby to 
boli účelové prostriedky na počet detí v školskom klube, zase sa dali na počet detí, 

- uviedol, že v „Slove Šaľanov“ jednoznačne napísal, že keby sme išli do extrému, vyzeralo 
by to pre mesto najlepšie tak, keby sme zrušili centrum voľného času a zlúčili školské 
kluby detí, pretože peniaze dostaneme tak či tak a mali by sme minimálne náklady, ale 
myslí si, že z hľadiska toho, že našou povinnosťou je zabezpečovať tú záujmovú činnosť 
aj tieto ostatné veci, tak musíme hľadať také riešenie, ktoré bude prijateľné s tým, že si 
musíme stanoviť priority,    

- uviedol, že preto mali rokovanie z hľadiska centra voľného času s tým, že budeme hľadať 
na základe toho vyjadrenia a na základe toho, aký bude posun, lebo pokiaľ niekto sleduje 
problematiku školstva, situácia sa mení z týždňa na týždeň, jeden týždeň je to 90 %, druhý 
týždeň je to 100 %, potom je to prehodnotenie a ani oni celkom nevedia dopredu aj 
z hľadiska rozpočtu stanoviť, že takto to bude,                            

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že bolo povedané, že 800 detí nie je zo Šale; opýtal sa, či si niekto myslí, že na 

dedinách je iná situácia ako tu, on garantuje, že 80 % obcí finančné prostriedky nedá 
a teraz mi tých chlapcov hodíme cez palubu, ak je tam napríklad futbalový alebo 
hádzanársky krúžok, v ktorom je 7 členov napr. z Diakoviec, tak sa tento krúžok 
rozpadne, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že obce na tie deti, ktoré k nám chodia, peniaze dostali, ide len o to, či nám ich 

pustia alebo nie alebo ich použijú na niečo iné,  
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Mgr. Alena Demková 
- uviedla, že nechcela otvárať túto problematiku miest a obcí, pretože vieme, že 721 detí je 

z okolitých miest a obcí a išli listy; uviedla, že na celom Slovensku je taká tendencia, že 
keď pošlete sedemdesiatim obciam, tak možno tri sú ochotné; myslí si, že s týmto nemôžu 
rátať, preto prosila, aby sa tu prečítalo to uznesenie zo školskej komisie, nič iné nechcela, 
chcela len trochu predostrieť, o čom je tento problém, pretože naozaj budú musieť prestať 
mať v krúžkoch deti, ktoré sú v obci, ona sama by tiež nesúhlasila s tým, že obec alebo 
mesto dostane peniaze na deti a neprepošle ich, prečo by mesto Šaľa malo dávať, je to 
veľmi nespravodlivé a v tom je ten novelizovaný zákon o financovaní škôl a školských 
zariadení zlý a chaotický, 

- uviedla, že p. primátor sľúbil, že bude rokovanie s primátormi miest a starostami obcí 
a tam sa im to vysvetlí,  

- ďalej uviedla, že aj keď nebudú mať deti z obcí, predsa ide ďalej prevádzka a budú musieť 
zmeniť filozofiu centra voľného času, budú musieť prejsť na to, že budú musieť robiť viac 
podujatí, doteraz to bolo tak, že bolo potrebné zohnať čo najviac detí do krúžkov, pretože 
mesto dostávalo finančné prostriedky vo výške cca 300 000 EUR, z čoho centru voľného 
času išlo tých 240 000 EUR, teda z toho, že mali toľko detí, mohlo mesto, samozrejme zo 
súhlasom centra voľného času, pomáhať materským školám, školám a teraz je potrebné 
podržať alebo nepodržať to centrum voľného času, ide o originálne kompetencie  
a o týchto peniazoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo, 

- uviedla, že jej ide o to, že ak sa to schváli bez tej vety, že sa otvorí rozpočet, tak sa 
v septembri môže povedať, že prepáčte, ale mesto je tak zaťažené, čo aj v auguste 
a septembri bude, že ani spoločný školský úrad, ani nikto, nebude mať na dofinancovanie, 
takže nech sa teda rozhodne, ako to ďalej pôjde, 

- uviedla, že podľa jej informácií sa do 18. 02. 2013 majú vrátiť naspäť listy, ak sa vrátia, 
bude to treba potom zhodnotiť, pretože potom bude treba ísť na úplne iný režim centra 
voľného času; myslí si, že ani ju, ani Ing. Malárika už pár mesiacov nikto nepočúva,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že zhruba pred týždňom o tomto hovorili s PaedDr. Vrbovským; z toho, čo 

PaedDr. Vrbovský povedal, do konca školského roka je zabezpečené fungovanie centra 
voľného času tak, ako fungovalo doteraz, v ďalších mesiacoch je priestor; jednak, keď 
dostaneme odpovede, samozrejme záujmom mesta nie je zrušiť centrum voľného času, ale 
našim záujmom je ho ďalej prevádzkovať;  

- myslí si, že by bolo dobré počkať na odpovede z jednotlivých obcí; ak budú negatívne, je 
tam možnosť požiadať rodičov o nejaké zvýšené príspevky, čo sa týka detí z iných obcí, 
myslí si, že toto nie je len problém mesta Šaľa, ale je to problém všetkých 
prevádzkovateľov centier voľného času a predpokladá, že vláda aj ministerstvo školstva 
sa bude venovať tomuto problému a bude ho prehodnocovať,   

- uviedol, že chápe znepokojenie zástupcov centra voľného času, ale naozaj nie je našim 
záujmom, aby sme ukončovali činnosť, ale budeme hľadať iné zdroje; ďalej uviedol, že 
keď podpisoval listy, ktorými sme oslovili okolité obce, bol prekvapený, že z niektorých 
obcí máme veľa detí; zopakoval, že určite sa tomu budeme venovať, ale teraz to inak 
nevieme,  

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že chce upozorniť na ďalší problém, ktorý s centrom voľného času 

a financovaním súvisí; štát dáva finančný príspevok pre deti od 5 do 15 rokov, lenže 
centrum voľného času zabezpečuje aj záujmovú činnosť pre ľudí do 30 rokov, chodí tam 
množstvo stredoškolákov zo Šale, ale aj z okolitých obcí, takisto sú tam aj dospelí a toto 
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financovanie tiež nie je doriešené; financovanie, ktoré platí od 01. 01. nie je dobré,  
- uviedol, že postoj obcí k tomuto problému nie je dobrý, napr. v okrese Kežmarok je  

43 obcí a len 3 obce súhlasia s tým, že budú dávať peniaze do Kežmarku na účasť svojich 
detí v centre voľného času; uviedol, že ide o celoslovenský problém, myslí si, že 
ministerstvo školstva by malo toto stanovisko prehodnotiť a vrátiť sa k pôvodnému 
financovaniu centier voľného času, 

- uviedol, že vie, že v niektorých obciach mali fingovaných žiakov, dali dohromady  
7 000 detí, na ktoré dostávali štátne peniaze, ale nie je možné, aby 95 % centier voľného 
času doplácalo na tých 5 %, ktorí špekulovali a podvádzali, aby získali čo najviac peňazí 
zo štátu, 

- uviedol, že čo sa týka podielových daní, podielové dane dostáva obec zo zákona a musí 
ich použiť na území svojej obce, presunúť podielové dane do inej obce je v rozpore so 
zákonom,  

- ďalej uviedol, že sa pýtal v okolitých obciach, ako budú robiť a neoficiálne informácie sú, 
že vytvoria krúžok na svojej škole ako zriaďovatelia a nezaujíma ich, že ich dieťa chodí 
do Šale, nech sa o to stará Centrum voľného času Šali,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to bol veľmi pekný diskusný príspevok, len si dovolí tvrdiť, že na zlej pôde, 

mal byť v parlamente, keď sa schvaľoval tento zákon, Mgr. Morávek mal vo všetkom 
pravdu, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že Ing. Malárik je členom ústredia centier voľného času, „klavíroval“ na 

Ministerstve školstva, niekde inde, všade a bolo mu povedané, že pre nich je dôležitejšie 
riešiť zásoby ropy ako nevyhnutné zásoby štátu,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že pre deti do 15 rokov má obec na to, aby si z originálnych kompetencií dávala 

svoje peniaze, nad 15 rokov má obec požiadať samosprávny kraj, nepožiadala ani jedna 
obec okrem Nitry,  

- uviedla, že stále nechápe, o čom sa tu hovorí, keď ona povedala, že sa otvorí rozpočet, 
pretože to sa netýka len originálnych kompetencií, ale týka sa to prenesených kompetencií 
a všetky sa teraz zmenia, dorábajú sa; zákon o centrách voľného času bol zlý a je zlý, 
pretože bolo veľa centier voľného času, ktoré klamali a vykazovali si jedného žiaka aj 
dvadsaťkrát,  

- ďalej uviedla, že keď to nie je všetko ukončené, nemôže teraz hovoriť, keď na komisii 
školstva, na ktorej bola aj Mgr. Demková, bolo povedané, že do konca školského roka je 
centrum voľného času vyriešené, to znamená, že od augusta alebo od júla sa k tomu 
vrátime niekoľkokrát, pretože budeme vedieť ako zareagujú obce, ak obce nebudú 
ochotné, bude sa hľadať iný priestor, ale dovtedy bude zmenená už aj smernica 
ministerstva školstva a budú tam jasné pravidlá, pretože je tam chaos,  

- ďalej uviedla, že na základe uznesenia komisie konal p. primátor aj PaedDr. Vrbovský, to 
znamená, že aj tam bolo napísané, čo majú robiť a už sa to aj robilo; ďalej uviedla, že to, 
že sa k rozpočtu vrátime, bola prvá veta, ktorú povedala, lebo rozpočet sa menil aj včera, 
ako bolo povedané a v podstate pokiaľ to nie je na papieri, tak nie je nič dané,  

- ďalej uviedla, že podielové dane, keďže prichádzajú mesačne a každý mesiac je iná výška, 
preto sú rozpočtové opatrenia, že sa tá výška dá v priebehu rozpočtových opatrení 
upravovať; uviedla, že na zasadnutí komisie školstva sa veľa času venovalo centrám 
voľného času, chválime centrá voľného času, že sú asi jediní, kto sa stará o naše deti a deti 
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z priľahlých obcí aj počas prázdnin, preto sa jej zdá nespravodlivé, keď tu počúva, že sa 
o to nestaráme,                

 
Mgr. Alena Demková 
- uviedla, že ona vôbec nechcela, aby tu vznikla takáto diskusia, ale bolo dohodnuté na 

zasadnutí komisie školstva, že sa prečíta uznesenie, v ktorom bolo formulované, že sa 
otvorí v tom programe – vzdelávanie a ona celý čas len žiada, aby bolo prečítané 
uznesenie komisie školstva, kde sa hovorí, že sa otvorí program č. 9,  že sa bude riešiť 
centrum voľného času, nechce nič iné, len by to tam chcela mať, 

 
Ing. Helena Psotová 
- prečítala uznesenie komisie školstva, a to uznesenie č. 2/2013, to, ktoré bolo odovzdané  

p. primátorovi, kde sa píše, že komisia školstva prerokovala návrh rozpočtu, odporúča 
schváliť rozpočet na rok 2013; Program č. 9 Vzdelávanie pre školy – odporúča 
primátorovi mesta listom osloviť starostov obcí a miest, ktorí sú členovia centra voľného 
času a požiadať ich o vyjadrenie k financovaniu záujmovej činnosti, požiadať starostov 
miest a obcí o osobné stretnutie (uviedla, že to už bolo); po získaní všetkých informácií 
(ktoré zatiaľ nie sú) pripraviť úpravu rozpočtu na 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
s úpravami príslušných všeobecne záväzných nariadení, prednostne riešiť problém 
havarijného stavu okien a dverí (to už povedala), pripraviť požiadavku na 
spolufinancovanie zo zisku spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.,           

      
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh zaradiť do výdavkov na rok 2013, Program č. 12 Prostredie pre 

život, likvidáciu starého domu smútku a pripraviť hrobové miesta ešte v tomto roku, 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- uviedol, že si dovolí povedať nejaké svoje hodnotenie; tak ako sme mali nejaký vlastný 

chaos v príprave rozpočtu, tak do toho vstúpili aj nejaké iné faktory; uviedol, že tento 
rozpočet má nejaké úvodné pasáže, má nejakú východiskovú situáciu, ale nepadla tam 
nijaká zmienka o tom, že je tu nejaká zmena v centrách voľného času, ktorá nám zníži 
nejaký príjem, ak si dobre pamätá, jedná sa o cca 80 000 EUR,   

- ďalej uviedol, že keď mapujeme východiskovú situáciu, tak tam dávajme všetky faktory, 
aj keď sa zdá, že dnes ešte nemáme na to nejaký liek ako z toho von, 

- uviedol, že čo sa týka toho nášho samotného chaosu v príprave, trvá na tom a bude to 
ilustrovať na ZŠ s MŠ s VVJM – kúrenie, prvé nástrely rozpočtu – kúrenie áno, prišiel 
rozpočet v decembri – návrh nebol schválený – kúrenie nie, prišiel ďalší návrh rozpočtu, 
ktorý máme dnes – kúrenie áno, a tu sa mu zdá, že chýba nejaký koncepčný prístup a ako 
keby predkladatelia rozpočtu nevedeli, čo chcú alebo s tými faktormi, ktoré tu 
bezpochyby sú a nedajú sa nazvať dobrými, jednoducho nevieme s nimi pracovať,    

- uviedol, že v diskusii o centre voľného času trochu pre neho zaniklo jedno dosť veľké, 
dvojsečné riziko, ktoré predkladateľ spomenul, je to otázka možno zmeny finančného 
režimu pri tých veľkých akciách; máme aj tabuľku, kde bolo ohodnotené, že medzi júlom 
a septembrom hrozí mestu miliónový problém, v materiáli je napísané, že sa to dá 
preklenúť, ale tam by bolo veľmi dobré (bolo to aj na komisii ekonomickej) vedieť, či už 
máme veľmi konkrétny prísľub od nejakého „finančného domu“ alebo máme len nejakú 
predstavu, lebo keď bude ten termín veľmi blízky, bude veľmi komplikovaný, nehovoriac 
o tom, že tento úverový vzťah bude treba nejako procedurálne „posvätiť“ aj uznesením 
mestského zastupiteľstva, aby sme sa tam procedurálne nedostali do problémov, lebo to 
príde v období „zastupiteľských prázdnin“, 
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- uviedol, že ďalšie riziko, dnes boli z programu rokovania stiahnuté dva body a to materiál 
ohľadom domova dôchodcov, ohľadom ďalšej investičnej akcie, sú tu čísla, z ktorých 
jedno sa volá „150“ a druhé sa volá „okolo 100 - 120“, teda hrozí tu ďalší problém, ktorý 
má svoju dimenziu na úrovni asi 270 000 EUR, 

- ďalej uviedol, že tu odzneli niektoré názory, ktoré hovoria do rozpočtu možno plus, 
mínus; uviedol, že na záver svojho diskusného príspevku sa chce vrátiť k tomu 
nešťastnému kúreniu, na nešťastnej ZŠ s MŠ s VVJM, ďalej uviedol, že tu nebol 
v predchádzajúcom volebnom období, ale pokiaľ si dobre pamätá, toto je asi štvrtý pokus 
na riešenie kúrenia na tejto základnej škole,  

- uviedol, že z pohľadu možno procedurálneho vie, že dnes sme stále v rozpočtovom 
provizóriu, stále si myslí, že v súvislosti s prebiehajúcimi investičnými akciami, aj keď je 
teraz zima a je aj objektívne nejaký pokoj, možno aj z pohľadu proklamovaného alebo aj 
reálne prebiehajúceho (to teraz nevie) navýšenia platu pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov škôl, že aby sme sa nedostali do nejakej pasce jednej dvanástiny, uviedol, 
že možno toto prehnal, ale stále si myslí, že je lepšie rozpočet prijať ako rozpočet neprijať,  

- uviedol, že v tejto súvislosti dáva procedurálny návrh, že by sme jednotlivé pozmeňujúce 
návrhy mohli podrobiť testu hlasovania, potom vyhlásiť nejakú prestávku, ktorú nevie 
časovo vyhodnotiť, kde by sa zmenila matematika a následne by sa potom hlasovalo 
o rozpočte ako celku, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že mal v pláne taký istý postup, 
                  
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že k prefinancovaniu toho problému, ktorý tu bude koncom leta, v septembri, je 

jasné, že procedurálne to musíme mať vyriešené na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
najneskôr v júni, dovtedy by bolo dobré, aby sme mali v tomto jasno; uviedol, že do 
úvahy tu prichádza iba jedna banka, dá sa tu hovoriť len s Prima bankou, vzhľadom na to, 
že nás viaže nejakými vecami, teda nevieme komunikovať s inými bankami,  

- uviedol, že už prebehla nejaká diskusia s nimi, existuje produkt, ktorý by toto riešil,  
či nám ho dajú a v akej výške, v tom budeme mať jasnejšie, až keď budeme mať 
definitívne uzatvorený rok 2012, teraz nevieme o tom povedať viac, len, že existuje cesta, 
ale dúfa, že v apríli to budeme vedieť, 

 
Ing. Marek Vrbovský – poslanecký návrh 
- uviedol, že čo sa týka futbalového štadióna Veča a futbalového klubu Veča, je tam dnes 

taká situácia, že sa rozbehla znova súťaž, po tom, čo zhruba pred dvomi rokmi skončilo 
šalianske „B“, čo sa týka financií, je tam dávané úplné minimum, dokonca návrh, ktorý 
bol na rok 2013 je ešte nižší ako bol za minulý rok, kedy sa tá súťaž ešte len spúšťala,  

- podal poslanecký návrh, že v prípade, že sa bude otvárať rozpočet, dať do tohtoročného 
rozpočtu minimálne investičné prostriedky na pripojenie kanalizácie futbalového štadióna, 
je to aj v súvislosti s Hospodárskou ulicou, ktorá, ak sa bude prerábať, tak potom to už 
bude oveľa väčší problém a bude to oveľa nákladnejšie; takisto dať potom aj navýšenie 
výdavkov na prevádzku minimálne na úroveň minulého roku, pretože ten klub dnes 
pokrýva akékoľvek aktivity športové, kultúrne, všetko je to z vlastných prostriedkov, 
z peňazí sponzorov, takže, keď si to zoberie pomerovo napríklad ku kolkárni, tak 
futbalový klub so svojimi aktivitami a so svojím pokrytím, čo sa týka účastníkov, tak je to 
niečo iné,  
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Ing. Jozef Mečiar 
- poďakoval sa za diskusiu, ktorá bola podľa jeho názoru zmysluplná, požiadal o podporu 

rozpočtu, jednak z dôvodu, ktorý spomenul Ing. Baran a to, že jedna dvanástina môže 
robiť trošku problém pri školstve, jednak aj z dôvodu, že chceme rokovať s bankou 
o produkte, ktorý by riešil ten problém koncom leta, toto je jedna vec, ktorú už banka 
spomenula, teda mať schválený rozpočet, bolo by aj pre nás lepšie a jednoduchšie s nimi 
rokovať, keby sme mali schválený rozpočet, 

- zopakoval, že najneskôr na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v apríli bude 
predložená zmena, v ktorej budú aj tie veci, ktoré tu odzneli; uviedol, že možno bude táto 
zmena predložená aj skôr, ale záleží to od toho, ako a kedy budú ukončené rokovania so 
spoločnosťami AVA-stav, s.r.o. a EURO-BUILDING a.s.       

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že sa bude hlasovať o predložených poslaneckých návrhoch a tak, ako bolo 

dohodnuté, po hlasovaní o poslaneckých návrhoch bude vyhlásená prestávka, zmeny budú 
zapracované do tabuliek, aby sa mohli schváliť čísla; ďalej uviedol, že k samotnému 
návrhu na uznesenie neboli podané návrhy na zmenu uznesenia.  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- príjmová časť plus 45 tis. z MeT Šaľa spol. s r. o. na základe úpravy rozpočtu, 

výdavková 45 tis. priamo na ZŠ Hollého na opravu okien,  
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckých návrhoch Ing. Petra Andrášiho v znení: 
1. mzdové prostriedky pre mestskú políciu ponechať vo výške z minulého roku pri 

zachovaní personálneho obsadenia a zvýšiť kapitolu ošatenie na 7 000 EUR, 
Prezentácia: 19 
Za:                 16 
Proti:                0 
Zdržal sa:        3 
 
2. aktualizovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ul. Hospodárskej, Gorkého 

a Komenského s ohľadom na stav, vyčleniť na to 15 000 EUR z predaja Komenského 
a dať tieto investície do plánu na rok 2014,  

Prezentácia: 17 
Za:                 14 
Proti:                1 
Zdržal sa:        2 
 
3. vyškrtnúť (cit. „vyhodiť“) príjem z COV vo výške 100 000 EUR a výdaj – rekonštrukcia 

Dolnej vo výške 30 000 EUR,  
Prezentácia: 18 
Za:                12 
Proti:.               6 
Zdržal sa:        0 
Poslanecké návrhy Ing. Petra Andrášiho boli prijaté. 
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Primátor mesta začal čítať poslanecký návrh Mgr. Morávka a skonštatoval, že je totožný  
s už prijatým 2. poslaneckým návrhom Ing. Andrášiho.  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení: 
- zaradiť do programu výdavky na rok 2013, program č. 12 Prostredie pre život – pripraviť 

likvidáciu starého domu smútku a pripraviť priestor pre hrobové miesta v tomto roku, 
Prezentácia: 18 
Za:                 13 
Proti:                2 
Zdržal sa:       3 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mareka Vrbovského v znení: 
- v nasledovnej úprave rozpočtu zaradiť do rozpočtu na rok 2013 napojenie kanalizácie 

futbalového štadiónu Veča a navýšenie výdavkov na prevádzku na úroveň 
predchádzajúceho roku 

Prezentácia: 19 
Za:                 18 
Proti:               0 
Zdržal sa:       1 
Poslanecký návrh Ing. Mareka Vrbovského bol prijatý. 
 
Mgr. Demková uviedla, že aj ona v rámci svojho diskusného príspevku podala poslanecký 
návrh v súvislosti s Centrom voľného času v Šali a následne ho predložila primátorovi mesta 
v písomnej podobe.  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Aleny Demkovej v znení: 
- na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva otvoriť rozpočet v programe č. 9 Vzdelávanie, 

podprogram 9.4.2 Centrum voľného času Šaľa, za účelom zhodnotenia možností 
dofinancovania tohto školského zariadenia a úpravy jeho rozpočtu 

Prezentácia: 18 
Za:                 18 
Proti:                0 
Zdržal sa:        0 
Poslanecký návrh Mgr. Aleny Demkovej bol prijatý. 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že počas času, potrebného na zapracovanie čísiel do návrhu rozpočtu, bude 

prerokovaný bod G. Vystúpenia verejnosti, do ktorého sa prihlásila p. Alica Michalková. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Alica Michalková 
- poďakovala sa za možnosť vystúpiť, uviedla, že jej diskusný príspevok nadväzuje na 

poslanecký návrh Ing. Psotovej; ďalej uviedla, že zasadnutia mestského zastupiteľstva sa 
zúčastnila preto, že sa chcela dozvedieť, či v súvislosti s rokovaním o rozpočte sa 
spomenie aj ZŠ Hollého a je veľmi rada, že sa tak stalo, za čo sa poďakovala  
Ing. Psotovej, 
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- uviedla, že je pre ňu dôležité to, že na tejto škole je 370 detí, ktoré dostali podporu 
poslancov tým, že zahlasovali za tento návrh a preto vyslovila poďakovanie všetkým 
poslancom, pretože tieto deti tú podporu potrebujú, 

- uviedla, že ona je mama jednej žiačky, ktorá do tejto školy chodí druhý rok, nadobudla     
pocit, že niečo nie je v poriadku a bola nútená obrátiť sa na zriaďovateľa, takisto osloviť 
poslancov, konkrétne Ing. Andrášiho, ktorý s ňou aj školu navštívil, ďalej 
Ing. Velázquezovú, p. Talajkovú, ktorým tiež poďakovala, že sa angažovali a celej veci 
pomohli a tiež iniciovali stretnutie rady školy, spolu s Ing. Andrášim rokovali s vedením 
školy a uviedla, že zvlášť ďakuje p. primátorovi a p. prednostke,  

- uviedla, že čo sa týka vyjadrenia o jej pocitoch, sú to pocity, ale hovorí o nich preto, lebo 
si myslí, že vedenie školy dlhodobo neposkytovalo objektívne informácie svojmu 
nadriadenému orgánu, konkrétne p. primátorovi, pretože zistila, že keď oslovili 
zriaďovateľa, bola urobená náprava, pretože teploty v škole sa zvýšili o tri až štyri stupne,  

- uviedla, že teploty v triede, ktorú navštevuje jej dcéra, sa pohybovali v januári na úrovni 
16 – 18 ºC, čo ani zďaleka nedosahuje minimálnu hodnotu 20 ºC, čo sa vyžaduje vo 
vyučovacej miestnosti a v telocvični bolo len 12 ºC; zistila, že tento problém je 
niekoľkoročný, dovolí si tvrdiť, že niekoľko desaťročný,  

- uviedla, že preto tie jej pocity, nechce nikoho obviniť a dúfa, že tie jej pocity sa 
nepotvrdia a teraz už bude na ZŠ Hollého už len teplo, pretože tých 370 detí vo Veči má 
rovnaké práva ako deti, ktoré sú v Šali,    

- uviedla, že je vďačná aj za deti, teší sa, že bol prijatý tento návrh, takisto, že PaedDr. 
Vrbovský prisľúbil, že vyčlení z rozpočtu školstva 70 000 – 80 000 EUR (nasleduje 
reakcia pravdepodobne PaedDr. Vrbovského – nahrávka nie je zrozumiteľná); 
ospravedlnila sa, že sa až tak nevyzná v týchto odborných veciach, ale naozaj tie deti 
potrebujú podporu poslancov, 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ide o dlhodobý problém na ZŠ Hollého, pretože okná sú naozaj v dezolátnom 

stave, ako už povedala, všetky školy a školské zariadenia boli rekonštruované, iba táto 
škola nie, pretože ide o najmladšiu školu, z tohto dôvodu nemohla požiadať o grant  
a z prostriedkov mesta peniaze nedostala, preto povedala, že pokiaľ nebudú urobené okná, 
tak tam bude stále únik tepla a bude tam stále zima, 

- uviedla, že sme radi, keď spolupracujú aj rodičia a poukazujú na chyby a keď rodič 
vystúpi aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva to znamená, že tieto chyby vidia aj 
rodičia,        

     
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že pevne verí, že keď sa bude rekonštruovať, tak sa nájde projekt, ktorý bude 

kvalitný, cenovo výhodný, nepredražený, ktorý skutočne pomôže škole skvalitniť výučbu, 
- ďalej uviedol, že poďakovanie rozhodne patrí aj p. Michalkovej, pretože spravila kopec 

dobrej roboty pre deti.  
 
 
Po zapracovaní vyššie uvedených prijatých poslaneckých návrhov do konečnej podoby, 
pristúpil Ing. Mečiar, predkladateľ materiálu C 2/1/2013, k prečítaniu návrhu na uznesenie.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
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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:                                            11 690 737 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 363 824 EUR  
Rozdiel:                                                          326 913 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 4 311 701 EUR 
Kapitálové výdavky:  4 345 900 EUR 
Rozdiel: -34 199 EUR 
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 16 002 438 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:   15 709 724 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  292 714 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 476 045 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             745 714 EUR 
Rozdiel: - 269 674 EUR 

 
Rozpočet na rok 2013 celkom: 
Príjmy celkom: 16 483 478 EUR 
Výdavky celkom: 16 455 438 EUR 
Rozdiel celkom: 28 040 EUR 
 

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2013 v celkovej sume 513 430,- 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, 

C. berie na vedomie 
1. výhľadový rozpočet na rok 2014 a 2015, 
2. 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,  

D. odporúča 
primátorovi mesta uzatvoriť dodatky k nájomným zmluvám, v súlade s ktorými mesto 
Šaľa ako prenajímateľ uhrádza náklady súvisiace s prevádzkou športovísk len do výšky 
schváleného rozpočtu. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Časť zápisnice, ktorá nie je na zvukovom zázname z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 14. februára 2013: 
Pri vyhotovovaní originálu uznesenia pracovníčka Oddelenia ekonomiky a podnikania  
Mestského úradu v Šali zistila, že vyššie prečítaný návrh na uznesenie pripravený priamo na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva obsahuje v časti B. bod 1. po zapracovaní jednotlivých 
prijatých poslaneckých návrhov numerické chyby.  
Nakoľko sa jedná len o nesprávnosti, ku ktorým došlo pri počítaní, pracovník – rozpočtár  
pristúpil k opätovnému prepočítaniu jednotlivých položiek na základe prijatých poslaneckých 
návrhov a správne znenie uznesenia v časti B. bod 1. je nasledovné:  
B. schvaľuje 

1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 nasledovne:  

 
Bežné príjmy:                                            11 690 737 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 360 324 EUR  
Rozdiel:                                                          330 413 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 4 311 701 EUR 
Kapitálové výdavky:  4 345 900 EUR 
Rozdiel: -34 199 EUR 
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 16 002 438 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:   15 706 224 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  296 214 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 521 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             745 714 EUR 
Rozdiel: - 224 714 EUR 

 
Rozpočet na rok 2013 celkom: 
Príjmy celkom: 16 523 438 EUR 
Výdavky celkom: 16 451 938 EUR 
Rozdiel celkom: 71 500 EUR 

 
 
3. Plán verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/1/2013 
Predložila Margita Simighová, referát právny a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

Margita Simighová na základe predchádzajúceho bodu navrhla vyškrtnúť z plánu verejného 
obstarávania „Rekonštrukciu budovy na ul. Dolnej“ a doplniť do plánu verejného 
obstarávania stavebné práce „Výstavba chodníka cesta III/50811“, predpokladaný rozpočet 
stavby je 110 760 EUR. Ide o výstavbu chodníka, ktorá bude financovaná z prostriedkov 
spoločnosti Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o. 

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

plán verejného obstarávania na rok 2013, 
B. schvaľuje 

plán verejného obstarávania na rok 2013. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Fotoklub Šaľa, o.z. – žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory 

a režijných nákladov v Spoločenskom dome v Šali-Veči - materiál číslo D 1/1/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
   
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh uznesenia.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že Fotoklub Šaľa, o. z., ktoré vedie p. Rubin Kostov, reprezentuje Šaľu 

a uskutočňuje akcie aj v iných mestách; ide o akcie, ktoré združujú a majú výpovednú 
hodnotu, najmä pre mladých ľudí; uviedla, že si vysoko váži ich prácu,  

- ďalej uviedla, že uskutočňujú veľa akcií v priestoroch, ktoré si sami sprístupnili, skrášlili, 
a o ktoré sa starajú; uviedla, že v meste máme veľa aktivít, možno nie takýchto výrazných, 
ku každej žiadosti sa pristupuje rôzne; navrhla za ich činnosť, pretože to robia stále a na 
požiadanie mesta by určite robili fotodokumentáciu aj pre mesto, len ich treba o to 
požiadať, režijné náklady vo výške 1 euro,   

 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že v podstate chcel povedať to isté, čo povedala Ing. Psotová, ale jej návrh by 

rozšíril – dohodnúť s Fotoklubom Šaľa, o. z. vecné plnenie vo výške 200 EUR za 
zhotovovanie fotodokumentácie z podujatí mesta,   

 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že súhlasí s tým, čo tu bolo povedané a pripája sa k návrhu; uviedla, že 

v dôvodovej správe je uvedené, že prenajaté priestory sú využívané výhradne len na 
činnosť Fotoklubu Šaľa, o. z., ale to nie je pravda, pretože minimálne schodisko je 
otvorená miestnosť, nie sú tam žiadne dvere a keď sa koná akcia, slúži to celej verejnosti,   

 
Rubin Kostov, Fotoklub Šaľa, o. z.   
- uviedol, že to, čo chcel povedať, bolo v podstate povedané; uviedol, že to, čo tu dnes 

zaznelo, sa snažia navrhnúť už niekoľko rokov; na začiatku roku 2007, keď začal 
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fungovať Fotoklub Šaľa, o. z., to fungovalo a mestské kultúrne stredisko dostávalo 
pravidelne všetku fotodokumentáciu z akcií, o ktoré ich požiadali,  

- uviedol, že verí, že znova vznikne spolupráca medzi občianskym združením Fotoklub 
Šaľa a mestom ako takým a budú môcť ďalej reprezentovať a vytvárať kultúru na území 
mesta Šaľa.   

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- režijné náklady vo výške 1,00 EUR/rok 
Prezentácia: 18 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení: 
doplniť do uznesenia bod D. odporúča v znení: 
- primátorovi mesta uzavrieť s občianskym združením Fotoklub Šaľa o. z. dohodu  

o nefinančnom plnení za práce Fotoklubu Šaľa, o. z. pre mesto Šaľa, vo výške 200,- EUR 
ročne. 

Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

B. konštatuje, 
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v záujmovo-spoločenskej 

a kultúrno-vzdelávacej činnosti Fotoklubu Šaľa, o. z., 
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7  

ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení  
VZN č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 30. 01. 2013, 

C. schvaľuje   
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali - Veči, t. j.  
1,00 Eur/rok pre Fotoklub Šaľa, o. z. na obdobie jedného roka, od 01. 01. 2013 do  
31. 12. 2013 a režijné náklady vo výške 1,00 Eur/rok, 

D. odporúča 
primátorovi mesta uzavrieť s občianskym združením Fotoklub Šaľa o. z. dohodu  
o nefinančnom plnení za práce Fotoklubu Šaľa, o. z. pre mesto Šaľa, vo výške 200,- EUR 
ročne. 
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Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul.  

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Malcha, Záhradnícka 26, 
Šaľa - materiál číslo D 2/1/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Tóthová doplnila informáciu, že cez daný pozemok vedú inžinierske siete v tej časti, kde 
je zeleň (vodovod a kanalizácia) a táto skutočnosť bude musieť byť uvedená v zmluve.  
 
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 

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

B. schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemku na Staničnej ul. v Šali, vedeného v reg. C katastra 
nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie,  
o výmere 1 640 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN  
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ 
pozemok dlhodobo užíva ako oplotený dvor pri firemnej budove, v cene 46,471 Eur/m2, 
v celkovej cene 76 212 Eur, pre Zdenka Malcha, trvale bytom Záhradnícka 26, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. 

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku 
Jurišovú, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa - materiál číslo D 3/1/2013 

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

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

B. schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, časť par. registra C katastra 
nehnuteľností č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šaľa, ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného 
odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúceho v: 
1. predchádzajúcich predajoch pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom  
2. znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za 

rovnakým účelom. 
V zmysle geometrického plánu č. 29/2012, overeného Správou katastra Šaľa pod  
číslom 452/2012, ide o parcelu č. 663/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, 
v cene 4,979 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 547,69 Eur pre Ing. Petra Juriša a PaedDr. Eriku 
Jurišovú, PhD., trvale bytom Gagarinova 443/13, Šaľa, v režime bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. MÁHRMONT, s.r.o., Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, 

parc. č. 1038/61 - materiál číslo D 4/1/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Tóthová doplnila, že žiadateľ daroval mestu príjazdovú komunikáciu vo výmere 80 m², 
hodnota daru bola cca 180 000,- Sk, druhá darovacia zmluva bola v roku 2006, išlo 
o spevnené plochy pred budovou a verejné parkovisko, spolu o výmere 530 m², hodnota daru 
bola 641 000,- Sk, teda spolu je to 828 000,- Sk, čo je 27 508 EUR. 
  
Stanovisko komisie ekonomickej: odporúča prerokovať materiál s tým, aby sa pri schvaľovaní 
predaja pozemku pod budovou pouvažovalo o zohľadnení ceny, nakoľko žiadateľ vybudoval 
spevnené plochy okolo budov v jeho vlastníctve, ktoré využívajú aj návštevníci predajne 
LIDL a taktiež vrátil príjazdovú komunikáciu mestu za symbolickú cenu 1 koruna (darovacia 
zmluva).  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh predať pozemok na Kúpeľnej ulici v Šali, parc. č. 1038/61,  

spoločnosti MÁHRMONT, s. r. o.,  za sumu 35 000 EUR, pretože okrem iného skvalitnil 
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majetok mesta,     
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že máme určené zásady, že sa predáva podľa hodnotovej mapy, navrhnutá suma 

35 000 EUR je nižšia ako je hodnotový interval, to znamená, že by to malo byť odpredané 
osobitným zreteľom, kde by sa osobitný zreteľ mohol zdôvodniť tým, že je to z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spočívajúceho vo vybudovaní príjazdovej komunikácie na 
vlastné náklady,   

- uviedla, že teraz nebudeme schvaľovať odpredaj ako taký priamo, to by bolo vtedy, keby 
to bolo len pod budovou, ale teraz sa schváli len zámer,  

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, čo získame tým, že zverejníme zámer, keď ide o pozemok pod budovou, kto sa 

tam môže prihlásiť, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- znova zopakovala, že ide osobitný zreteľ, nie je to priamy odpredaj,  
- uviedla, že navrhnuté uznesenie by sa v bode C. upravilo tak, že schvaľuje zverejniť 

zámer prevodu pozemku, ostatný text by zostal, vyčiarkne sa jednotková cena, uvedie sa 
celková cena 35 000 EUR pre spoločnosť MÁHRMONT, s. r. o., atď.; opýtala sa, či aj 
táto suma bude v dvoch splátkach, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že by to bolo bez splátok, teda v jednej sume,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že Ing. Tóthová vyčíslila, koľko investoval do majetku, ktorý teraz využívajú 

občania mesta; opýtal sa či by nebolo technicky možné odčítať od predajnej ceny sumu, 
ktorú žiadateľ venoval mestu,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že darovacia zmluva už bola podpísaná, žiadateľ to už raz daroval,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že žiadateľ daroval niečo mestu, teraz mesto nemôže byť voči nemu také, že keď 

chce on teraz niečo odkúpiť, tak mu dajme cenu 65 EUR, pretože cenová mapa je taká, 
a to, že niečo daroval, nás už nezaujíma a nevieme, čo pre mesto robí,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že nás to zaujíma, len to musí byť dvojstupňovo schválené; uviedla, že nikto iný 

sa nemôže prihlásiť, toto je zámer pre konkrétnu osobu, za konkrétnu sumu, ale aby sme 
splnili literu zákona, tak to bude dvojstupňové,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že mesto by malo zohľadniť tie náklady, ktoré žiadateľ investoval a pristúpiť 

potom k cene; ďalej uviedol, že ak vychádza z ceny 35 000 EUR, tak vychádza cena  
48,95 EUR/m² a rozpätie, ktoré uvádza Ing. Tóthová, je od 59,749 EUR do 66,387 EUR, 

- uviedol, že treba voliť taký postup, aby mesto mohlo zohľadniť jeho náklady, pretože 
naozaj do mesta investoval dosť a zároveň zohľadniť zásady hospodárenia s majetkom 
mesta; odporúča teda, aby sa zverejnil zámer,  
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Martin Alföldi 
- opýtal sa JUDr. Benkovičovej, či zákon nehovorí o tom, že pri priamych predajoch nie je 

nutné postupovať podľa znaleckého posudku, existujú predsa kategórie, keď sa predáva 
pozemok preto, že tam stojí dom; opýtal sa, či v takom prípade nehovorí zákon o tom, že 
to musí ísť znaleckým posudkom, 

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že nie, lebo máme stanovené, že máme hodnotovú mapu alebo znalecký posudok,   
 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, čo hovorí zákon, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že zákon hovorí, že môže byť nižšia cena, ale musí byť schválená osobitným 

zreteľom,  
 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- citovala zo zákona: „ustanovenia odsekov 1 – 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, 

a to nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu 
alebo ktorým sa zriaďuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu; 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, 

- ďalej uviedla, že v ustanoveniach 1 – 7 sa hovorí o cenách, 
 
Martin Alföldi 
- požiadal JUDr. Benkovičovú, aby prečítala tie ceny,  
 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že tam je to v ods. 5, kde sa hovorí, že obec zverejní zámer predať svoj majetok 

priamym predajom najmenej na 15 dní, zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových 
ponúk záujemcov atď., 

 
Ing. Božena Tóthová 
- upozornila, že v tomto prípade nejde o priamy predaj,  
 
Martin Alföldi 
- myslí si, že ide o priamy predaj, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že to nie je priamy predaj, priamy predaj je to ponukové konanie,  
 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že priamy predaj ako forma je ponukové konanie, keď sa viacerí prihlásia,  

v tomto prípade vieme, komu to predáme,    
 
Ing. Božena Tóthová 
- znova zopakovala, že ide o osobitný zreteľ, pretože je určená iná cena ako hovorí zákon; 

doplnila ešte, že z návrhu uznesenia sa vynechá bod B.   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Varsányiho v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, parc. č. 1038/61, 
B. schvaľuje 

zverejniť zámer prevodu pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, vedený v reg. C katastra 
nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1038/61, zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 715 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa  
v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúceho v tom, že žiadateľ vybudoval 
príjazdovú komunikáciu na vlastné náklady, v celkovej cene 35 000 Eur, pre spoločnosť 
MÁHRMONT, s. r. o., Nitrianska 72, Šaľa, IČO: 36 555 576, zastúpená konateľom Mgr. 
Ladislavom Máhrom.  

 
Prezentácia: 16 
Za:  12  
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali   

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dezidera Klincka a spol., Dolná 522/10, 
Šaľa - materiál číslo D 5/1/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: komisia odporúča v areáli ZŠ 
Ľ. Štúra na Pionierskej ul. dlhodobý prenájom (cca 20 rokov) na výstavbu parkovacích boxov 
pri dodržaní kvalitnej povrchovej úpravy stavby. 
Stanovisko komisie ekonomickej: odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.    
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

B. schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemku na Dolnej ul. v Šali, časť par. registra C katastra 
nehnuteľností č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 127 m2 (výmeru spresní 
geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa  
v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúceho v efektívnom využití 
zanedbaného a nevyužívaného pozemku, v cene 49,790 Eur/m2 t. j. v celkovej cene cca 
6 323,33 Eur pre: 
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1. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 22 m2, v cene cca 
1 095,38 Eur, pre Ing. Františka Jurášeka a Janu Juráškovú, obaja trvale bytom Šaľa, 
Dolná ul. 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

2. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 
1 045,59  Eur, pre Dezidera Klincka a Kláru Klinckovú, obaja trvale bytom Šaľa, 
Dolná ul. 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

3. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 
1 045,59 Eur, pre Ing. Oldřicha Svobodu a Máriu Svobodovú, obaja trvale bytom 
Šaľa, Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

4. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 
1 045,59 Eur, pre Alojza Jóbu a Julianu Jóbovú, obaja trvale bytom Šaľa, Dolná 
522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

5. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 
1 045,59 Eur, pre Jána Wetzlera, trvale bytom Šaľa, Dolná 522/10, v celosti, 

6. časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 21 m2, v cene cca 
1 045,59 Eur, pre Stanislava Petráša a Mariannu Petrášovú, obaja trvale bytom Šaľa, 
Dolná 522/10, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, 

parc. č. 890/4 - materiál číslo D 6/1/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený návrh na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. č. 890/4, 
B. konštatuje, 

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

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, vedený v reg. C katastra 
nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 890/4, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 418 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 82,984 Eur/m2, v celkovej cene  
34 687,31 Eur, pre spoločnosť HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa, IČO 36 273 295, 
zastúpená konateľom Slavomírom Prílepkom. 
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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. 
 
 
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul.  

L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrika Poláka, 
Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta - materiál číslo D 7/1/2013 

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

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemkov na ul. L. Novomeského 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, vedených v reg. C 
katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1611/113, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 78 m2 a parc. č. 1611/114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
55 m2, spolu o výmere 133 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) 
VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku  
vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom,  
že žiadateľ pozemky dlhodobo užíva ako vchod a zásobovací vstup do svojej prevádzky,  
v cene 49,790 Eur/m2, v celkovej cene 6 622,07 Eur, pre Patrika Poláka, trvale bytom 
Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 

nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854 
s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“ - 
materiál číslo D 8/1/2013 

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

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nebytových priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854, 
s pozemkom a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“, 

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

priestorov č. 3-1 a 12-2 v objekte COV Šaľa, ul. Hollého, súp. č. 1854, s pozemkom 
a príslušenstvom (priestory Mestskej polície Šaľa a bankomatu)“,  

2. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných 
podkladoch,  

3. členov súťažnej komisie: 
Ing. Erika Velázquezová, poslanec 
Ladislav Košičár, poslanec 
Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej 
Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ.  

 
Prezentácia: 16 
Za:    7 
Proti:    5 
Zdržal sa:   4 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, MsZ   n e p r i j a l o   
uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na 

kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 
v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 9/1/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Božena Tóthová upozornila, že v návrhu kúpnej zmluvy na str. 2 v bode 2.2 v druhej 
odrážke je chyba, nemá tam byť uvedené „nájomný vzťah“.  
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený návrh na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali 
s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže, 

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

priestoru v bloku B polyfunkčnej budovy COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali 
s pozemkom a príslušenstvom III.“, podľa predloženého návrhu, 

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných 
podkladoch,  

3. členov súťažnej komisie: 
- Ing. Erika Velázquezová, poslanec 
- Ladislav Košičár, poslanec 
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej 
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ  
- Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ  

4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na 2. zasadnutí MsZ  
v roku 2013. 

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

kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu 
akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 10/1/2013 

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

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na 
Orechovej ul. v Šali“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže, 



 49

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

nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie 
„Z“ na Orechovej ul. v Šali – II.“, podľa predloženého návrhu, 

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

- MUDr. Jozef Grell, poslanec  
- Ing. Jozef Mečiar, poslanec 
- Ing. Július Bujdák, člen komisie ekonomickej 
- Mgr. Jozef Varsányi, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 2. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na 

Kráľovskej ul. v Šali - materiál číslo D 11/1/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený návrh na uznesenie. 

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

návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku na 
Kráľovskej ul. v Šali, 

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

Kráľovskej ul. v Šali – IX., podľa predloženého návrhu, 
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,  
3. členov súťažnej komisie: 

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

4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 2. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
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Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. Návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku za 

ČS PHM SHELL v Šali - Veči - materiál číslo D 12/1/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie 
a navrhla za člena súťažnej komisie Ing. Františka Botku. 

 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že pri prerokovaní materiálu bývalej centrálnej kotolne CK 32 bola stanovená 

cena na 200 000 EUR, ide o areál, kde sa nachádza množstvo starého materiálu a odpadu, 
ktorý treba zlikvidovať; v tomto prípade máme čistý pozemok a tu je stanovená cena na 
275 000 EUR,  

- opýtal sa, či je to reálne; uviedol, že v tomto prípade sa mu zdá cena primeraná, ale 
v prípade pozemku kotolne CK 32, ktorý je rozlohou zhruba taký istý, ale nachádza sa tam 
komín, je tam toxický odpad, ktorý treba zlikvidovať, sa mu zdá vysoká, 

- uviedol, že aj keď bol materiál ohľadne bývalej kotolne CK 32 už schválený, upozornil na 
to len preto, či sa potom v apríli znova nebude vyhlasovať ďalšia súťaž, znova zopakoval, 
že suma 200 000 EUR sa mu zdá vysoká, 

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že ide o rozdielne lokality,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že z radov poslancov vyšiel návrh na členov súťažnej komisie a to za komisiu 

územného plánovania, výstavby a dopravy bol navrhnutý Ing. Ivan Kováč, za poslancov 
Ing. Peter Andráši a Ing. Marek Vrbovský. 
 

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

návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku za   
ČS PHM SHELL v Šali - Veči, 

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

ČS PHM SHELL v Šali - Veči“, podľa predloženého návrhu, 
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,  
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3. členov súťažnej komisie: 
- Ing. Peter Andráši, poslanec  
- Ing. Marek Vrbovský, poslanec 
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej 
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ  

4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 2. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
  
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

 
1. Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo  

E 1/1/2013 
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová doplnila, že dnes jej bola doručená prihláška ďalšieho záujemcu za 
člena komisie kultúry od p. Petra Hlavatého, ktorú poslanci obdržali pred začatím zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- navrhla, aby sa hlasovalo verejne a ak nie je viac záujemcov ako dovoľuje počet, tak aby 

sa hlasovalo en bloc; myslí si, že každému, kto chce pracovať, treba dať možnosť; znova 
uviedla, že dáva návrh na verejné hlasovanie a pokiaľ to je možné, tak en bloc, 

 
Milena Veresová 
- uviedla, že napríklad do komisie kultúry je prihlásených dosť veľa ľudí a myslí si, že by 

bolo rýchlejšie a prehľadnejšie, keby sa mená jednoducho označili na hlasovacom lístku, 
pretože, keď sa pôjde po rade, tak tí, ktorí sú napísaní poslední, už asi ani nedostanú 
šancu, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je tu ešte jeden problém; okrem toho, že nie je určený počet členov, komisia 

kultúry, mládeže a športu sa rozdelila na dve komisie a nie je jasné, v ktorej komisii majú 
záujem pracovať teraz poslanci, ktorí doteraz pracovali v  komisii kultúry, mládeže 
a športu, 

 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- uviedla, že je to napísané v dôvodovej správe,  
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Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- navrhol, aby komisia kultúry aj komisia mládeže a športu mali 5 členov z radov 

poslancov; za člena komisie mládeže a športu navrhol z radov poslancov Ing. Mariána 
Kántora, 

- upozornil na to, že sa uvoľnilo miesto v komisii ekonomickej, kde sa vzdal členstva  
Ing. Bartošovič a možno by bolo dobré obsadiť aj toto miesto, ale v tejto súvislosti nemá 
návrh,    
 

Ing. Marián Kántor – poslanecký návrh 
- navrhol do komisie kultúry z radov poslancov Ing. Mečiara, 
 
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- uviedol, že v dôvodovej správe je napísaný zoznam členov, ktorí zostávajú v komisii 

kultúry, takisto aj v komisii mládeže a športu a tiež je tam napísaný zoznam nových 
záujemcov o členstvo v komisii,  

- súhlasí s tým, čo povedala p. Veresová, tiež si myslí, že nie je možné hlasovať verejne, je 
jednoduchšie mať zoznam a označiť tam príslušné meno,  

- ďalej uviedol, že § 7 Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva v Šali 
hovorí, že počet členov môže byť maximálne 9, z toho poslanci minimálne 4, ostatní sú 
neposlanci, tento počet môže byť ľubovoľne zmenený,  

- uviedol, že on zastáva názor, že treba dať väčší priestor ľuďom z verejnosti a odporučil, 
aby bol počet členov komisie kultúry 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlancov; počet členov 
komisie mládeže a športu 8, z toho 3 poslanci a 5 neposlancov, 

- ďalej navrhol, aby potom bola vyhlásená 10 minútová prestávka, pripravili sa hlasovacie 
lístky a tajnou voľbou sa zvolili členovia, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že tiež súhlasí s tým, že by sa malo hlasovať „krúžkovaním“; myslí si, že by 

mohol byť zvolený aj člen komisie ekonomickej a navrhol Ing. Jozefa Mečiara,  
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že pokiaľ ide o komisiu ekonomickú, poďakoval sa za tento návrh, ale na 

zasadnutia tejto komisie chodí z iného titulu a je tam prizývaný; uviedol, že ho potešil 
návrh Ing. Kántora, stať sa členom komisie kultúry a tam by sa rád stal členom, 

 
Martin Alföldi 
- zopakoval, že bolo navrhnuté, aby komisia kultúry mala 9 členov, z toho 4 poslancov  

a 5 neposlancov; v komisii kultúry (z pôvodnej komisie kultúry, mládeže a športu) 
zostávajú z radov poslancov členmi Mgr. Július Morávek, Mgr. Alena Demková,  
Ing. Erika Velázquezová a z radov neposlancov MUDr. Svetozár Hikkel,  

- ďalej uviedol, že počet členov komisie kultúry z radov poslancov sú 4 poslanci, preto je 
potrebné zvoliť ešte jedného člena a tam je navrhnutý Ing. Jozef Mečiar, a tiež je potrebné 
zvoliť 4 členov z radov neposlancov,  

- ďalej zopakoval, že bolo navrhnuté, aby komisia mládeže a športu mala 8 členov, z toho  
3 poslancov a 5 neposlancov, v komisii mládeže a športu (z pôvodnej komisie kultúry, 
mládeže a športu) zostávajú z radov poslancov členmi Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč 
a z radov neposlancov Ján Valent; ďalej uviedol, že treba zvoliť jedného člena z radov 
poslancov, navrhnutý bol Ing. Marián Kántor a 4 členov z radov neposlancov; taktiež je 
potrebné zvoliť predsedu tejto komisie, navrhnutý bol Ladislav Košičár,     
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Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že sťahuje svoj poslanecký návrh. 
 
 
Nasledovalo verejné hlasovanie: 
 
Hlasovanie o bode C. predloženého návrhu na uznesenie (schválenie počtu členov komisií): 
C. schvaľuje  

1. počet členov Komisie kultúry: 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlancov 
2. počet členov Komisie mládeže a športu: 8, z toho 3 poslanci a 5 neposlancov 

 
Prezentácia: 16 
Za:                 16 
Proti:               0 
Zdržal sa:         0 
 
Navrhnuté počty členov jednotlivých komisií boli schválené. 
 
 
Hlasovanie o voľbe nových členov komisií z radov poslancov a hlasovanie o predsedovi 
komisie mládeže a športu: 
D. volí 

člena Komisie kultúry: Ing. Jozef Mečiar 
člena Komisie mládeže a športu: Ing. Marián Kántor 
predsedu komisie mládeže a športu: Ladislav Košičár 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Navrhnutí členovia do komisií z radov poslancov a predseda komisie mládeže a športu 
boli zvolení. 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že do komisie kultúry je prihlásených 8 záujemcov, máme teda voliť 4 členov 

a do komisie mládeže a športu je prihlásených 8 záujemcov a máme voliť takisto 4 členov.  
 
 
Následne sa pristúpilo k voľbe členov jednotlivých komisií a to tajným hlasovaním v súlade  
s § 16 bod 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali. 
Po uskutočnení tajnej voľby členov jednotlivých komisií vyhlásila Ing. Erika Velázquezová,  
predseda volebnej komisie, výsledky volieb.  
Uviedla, že rozdaných bolo 19 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 19 platných 
hlasovacích lístkov. 
Na základe sčítania odovzdaných platných hlasov v prospech jednotlivých kandidátov 
oznámila nasledovné výsledky volieb členov komisií z radov neposlancov (tajné hlasovanie) 
s uvedením počtu získaných hlasov: 
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Komisia kultúry: 
Marek Molnár (15) 
Martin Kőrösi (14) 
Ing. Peter Jaroš (13) 
Mária Lišková (12)   
 
Komisia mládeže a športu: 
Ing. Michal Malárik (18) 
Mgr. Alexandra Hazuchová (18) 
Mgr. Eduard Lacko (17) 
Ing. Erik Kováč (13) 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh voľby nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, 
B. berie na vedomie 

zánik členstva v komisiách: 
Komisia kultúry, mládeže a športu: Rubin Kostov, Peter Popluhár 
Komisia ekonomická: Ing. Štefan Bartošovič 

C. schvaľuje  
1. počet členov Komisie kultúry: 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlancov 
2. počet členov Komisie mládeže a športu: 8, z toho 3 poslanci a 5 neposlancov 

D. volí 
1. nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali nasledovne: 

Komisia kultúry: 
poslanci: Ing. Jozef Mečiar 
neposlanci: Marek Molnár, Martin Kőrösi, Ing. Peter Jaroš, Mária Lišková   
Komisia mládeže a športu: 
poslanci: Ing. Marián Kántor 
neposlanci: Ing. Michal Malárik, Mgr. Alexandra Hazuchová, Mgr. Eduard Lacko, 
Ing. Erik Kováč,  

2. predsedu Komisie mládeže a športu: Ladislav Košičár 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 

Neboli predmetom rokovania. 
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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 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ladislav Košičár 
 
 
Milena Veresová 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: RSDr. Peter Gomboš 
 
 
členovia: Mgr. Július Morávek 
 
 
              Mgr. Jozef Varsányi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 7. marca 2013   


