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

18. apríla 2013 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATELIEK 

 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, primátor mesta, 
v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva  
v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 – VIII. dňa 
19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien a doplnkov 
rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012, 
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa  
1. októbra 2012.  
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu.  
 
Ospravedlnení: Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský 
Neskorší príchod ohlásili: Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Martin Alföldi 
navrhol doplniť do programu rokovania:  
- do časti A. Informačné materiály a správy: materiál číslo A 7/2/2013 – Prehľad vybraného 

vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým obdobím  
 

navrhol čiastočnú zmenu týkajúcu sa materiálu číslo B 1/2/2013: 
- z materiálu číslo B 1/2/2013 – Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti 
navrhol stiahnuť časť materiálu „návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa  
č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti“ 
a nahradiť ho novou časťou materiálu „návrh na zriadenie komisie pre riešenie 
optimalizácie školstva v Šali“, 
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stiahol z programu rokovania: 
- z časti C. Hospodárenie mesta: 

-    materiál číslo C 2/2/2013 – Návrh na prijatie municipálneho úveru – úverovej linky  
-  materiál číslo C 3/2/2013 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2013  

- z časti D. Majetkové záležitosti: 
-  materiál číslo D 15/2/2013 - Namik Saliji, Šaľa, Letná č. 2 – žiadosť o prenájom 

pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa  
- z časti F. Právne záležitosti: 

-  materiál číslo F 3/2/2013 - Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa – naviac 
práce  

 
navrhol zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne: 
- materiál číslo F 2/2/2013 – Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce 

prerokovať pred materiálmi v časti C. Hospodárenie mesta. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu: 
- doplniť do časti A. Informačné materiály a správy: materiál číslo A 7/2/2013 – Prehľad 

vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým obdobím  
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Hlasovanie o čiastočnej zmene materiálu číslo B 1/2/2013:  
- z materiálu číslo B 1/2/2013 – Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti  
stiahnuť časť materiálu „návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa  
č. .../2013, ktorým sa zrušuje Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti“ 
a nahradiť ho novou časťou materiálu „návrh na zriadenie komisie pre riešenie 
optimalizácie školstva v Šali“, 

Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Hlasovanie o zmene poradia prerokovania materiálu nasledovne: 
- materiál číslo F 2/2/2013 – Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce 

prerokovať pred materiálmi v časti C. Hospodárenie mesta. 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
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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, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK a informácia o riešení petície občanov - materiál 
číslo A 1/2/2013 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

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

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013 - materiál 
číslo A 3/2/2013  
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO 

4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 - materiál číslo A 4/2/2013 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali - 
materiál číslo A 5/2/2013 
predkladá Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS      

6. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012 - materiál 
číslo A 6/2/2013 
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ    

1. Prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým 
obdobím - materiál číslo A 7/2/2013  
predkladá Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS 
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Šaľa a návrh na zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie školstva 
v Šali - materiál číslo B 1/2/2013  
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o financovaní 
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa - materiál číslo B 2/2/2013  
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
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3. Protesty prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009  
o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 
miestach v znení zmien a doplnkov a proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien 
a doplnkov - materiál číslo B 3/2/2013  
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušujú 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania alkoholických 
nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien a doplnkov 
a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej 
pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo  
B 4/2/2013 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS   

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení  
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Šaľa - materiál číslo B 5/2/2013 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - 
materiál číslo B 6/2/2013 
predkladá Ing. Edita Haládiková, Referát životného prostredia, OSaKČ 

 
F. Právne záležitosti 

1.   Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce - materiál číslo F 2/2/2013 
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností 

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013 - materiál číslo C 1/2/2013  
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP  

2. Návrh platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 4/2/2013 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    

3. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 5/2/2013      
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ   

 
D. Majetkové záležitosti 

1. GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. 
Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

2. MVDr. Anton Jasenovec a MUDr. Soňa Jasenovcová, bytom Nemocničná 6, Šaľa – 
prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 2/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

3. Ing. Peter Juriš a PaedDr. Erika Jurišová, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa – prevod 
pozemku na Záhradníckej ul. v Šali  z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 3/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
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4. Dezider Klincko a spol., Dolná 522/10, Šaľa – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

5. MÁHRMONT, s.r.o. Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej  ul. v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú, 
bytom Robotnícka 983/1, Šaľa – opätovná žiadosť - materiál číslo D 6/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod majetku 
mesta – pozemok pod trafostanicou na Nábrežnej ul. v Šali - materiál číslo D 7/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť  
o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 8/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – 
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo  
D 9/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

10. Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

11. Slavomíra Cesneková a manžel Patrik, Šaľa, J. Palárika 397/2 – žiadosť o prenájom 
pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 11/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

12. Nikoleta Nagyová, Šaľa, Nešporova 1007/1 – žiadosť o prenájom pozemku – 
záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 12/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

13. František Pressel, Šaľa, Narcisová 1947/15 – žiadosť o prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 13/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

14. Patrik Polák, SNP 2340/48A, Šaľa, IČO: 34 758 691 – žiadosť o prenájom pozemku 
vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 14/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 
103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2,  
927 01  Šaľa - materiál číslo D 16/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

16. Milan Pekarík, Kukučínova 13, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov na Vlčanskej ulici  
v Šali, parc. č. 728/103 - materiál číslo D 17/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
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17. Patrik Polák, Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemkov na ul.  
L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - materiál číslo D 18/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

18. Angelika Tóthová, Hollého 1846/30, 927 05 Šaľa – Veča; Ildikó Jarošová, Nitrianska 
1934/14, 927 05 Šaľa – Veča; Karol Csizmadia, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa –  
prevod pozemkov na Bottovej ulici v Šali, parc.č.2645/100 - materiál číslo  
D 19/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

19. miniBODKA, Cintorínska 2, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových 
priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 20/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

20. 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 21/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

21. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, parc. 
č. 890/4 – opätovná žiadosť - materiál číslo D 22/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

22. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 23/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

23. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 
pozemku za ČS PHM SHELL v Šali-Veči“ a opätovný návrh podmienok na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 24/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

24. 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 – II.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 25/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

25. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v lokalite bývalého 
zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre 
spoločnosť AQUA WAAG  s.r.o., Bratislavská 47, 924 01 Galanta - materiál číslo  
D 26/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

26. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava – zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 27/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

27. 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 28/2/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
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F. Právne záležitosti 
2. Kúpna zmluva na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na 

zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ - materiál číslo F 1/2/2013  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ  
 

G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť IV. Ukončenie 

 
 

Voľba návrhovej komisie 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Milena Veresová 
členovia: Ing. Marián Antal, Ing. Erika Velázquezová 
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. 
 
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: Mgr. Alena Demková a MUDr. Igor Bečár  
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 Milena Veresová a Ladislav Košičár, 
overovatelia zápisnice z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa  
14. februára 2013, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli 
k zápisnici žiadne námietky.  
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 2. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
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Martin Alföldi ospravedlnil neúčasť Ing. Alžbety Sedliačikovej – hlavnej kontrolórky na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva z dôvodu choroby. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec.   
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že prišli nejaké podklady, že je problém s materskými školami; uviedol, že túto 

informáciu nemá overenú, údajne sú problémy s prijímaním detí do materskej školy 
Hollého aj na ul. Budovateľskej; opýtal sa, či sa s tým niečo robí alebo ako sa to rieši, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že čo sa týka prijímania do materských škôl, ukončilo sa prijímanie v tom slova 

zmysle, že boli prijaté všetky žiadosti, ktoré rodičia podali; do materskej školy sa 
prijímajú deti od troch rokov, do troch rokov sa môžu prijímať, pokiaľ sú kapacitné 
možnosti, pokiaľ spĺňajú podmienky, ktoré sú dané v zákone a vo vyhláške, 

- ďalej uviedol, že momentálna situácia je taká, že boli zobraté takmer všetky deti, ktoré sú 
narodené do 31. 12. 2010 s tým, že boli prijímané aj deti po 01. 01. 2011, to sú všetko deti 
po septembrové, ktoré majú menej ako tri roky,   

- uviedol, že momentálna situácia je taká, že je neprijatých 24 detí, samozrejme sa zvažuje 
prijímanie detí takých rodičov, ktoré budú mať v marci, apríli budúceho roka tri roky, 
a rodičia sú na materskej dovolenke resp. nie sú zamestnaní, 

- uviedol, že predmetom najbližšieho rokovania komisie školstva v apríli bude (aj za účasti 
riaditeliek materských škôl) posúdenie a riešenie tejto situácie; ďalej uviedol, že 
o nejakom riešení sa už hovorilo a uvažuje sa s tým, že tých 24 detí, ktoré sú také, že by 
mohli byť prijaté, by mohli byť prijaté tak, že by sa zvýšila kapacita materských škôl 
o jednu triedu, 

 
Ing. Peter Andráši       
- uviedol, že nechce polemizovať o číslach, ale bolo mu predložené zhruba dvojnásobné 

číslo, dokonca aj s dátumami detí narodených v roku 2010, ako PaedDr. Vrbovský uviedol 
boli už brané aj deti, ktoré sú narodené v roku 2011; opýtal sa, či je možné zo strany 
rodičov podať aj nejaké odvolanie alebo ako to funguje, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že proces prijímania do materskej školy funguje tak, že si rodičia podajú žiadosť, 

riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie a pokiaľ s tým rozhodnutím rodičia 
nesúhlasia, tak sa môžu odvolať na mesto, zatiaľ bolo doručené jedno odvolanie,    

   
 
Milena Veresová 
- podala interpeláciu ohľadom výrubov stromov a opýtala sa, ako skončilo drevo z týchto 

vyrúbaných stromov,  
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Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že väčšina výrubov je v rámci stavebných prác, ktoré prebiehajú na centrálnej 

mestskej zóne a je to v réžii dodávateľa firmy AVA-stav, s.r.o. a druhá časť v réžii firmy 
STRABAG s. r. o. , je to v rámci rozpočtu v položkách, mesto nerieši, kam drevo dajú,  
 
 

Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, prečo bol z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý materiál číslo  

F 3/2/2013 Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa – naviac práce; uviedol, že sa 
tam už pracuje a nerozumie tomu, prečo nemôžu mať o tom informácie,  

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že keď sa pripravovali materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva, tak sa 

kontinuálne išlo aj s návrhom na úpravu rozpočtu súvisiacim s prácami naviac, tiež 
s informáciou o prácach naviac, teda ktoré práce naviac a jednak sa predpokladalo, že sa 
stihne vyrokovať dodatok č. 2, ktorý by riešil práce naviac, toto sa nepodarilo, materiál, 
ktorý bol stiahnutý, neriešil práce naviac; teraz sa robia práce, ktoré nie sú práce naviac, 
keď sa budú robiť práce naviac v zmysle zmluvy o dielo, bude na to potrebný súhlas 
mestského zastupiteľstva a vtedy bude ten materiál predložený; ďalej uviedla, že práce 
naviac nemáme vyčíslené do takej miery, aby sme ich mohli predložiť ako materiál,     

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že on sa bol na stavbe pozrieť a dávajú tam povrchový materiál na tú širokú cestu 

a tam bolo dohodnuté, že ako podklad sa dalo to, čo rozdrvili na amfiteátri, ale potom bolo 
povedané, že tento odpad na vlastné náklady zoberú a dajú tam makadam; uviedol, že to 
nezobrali, je to tam a dáva sa na to povrch,    

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že na toto nevie odpovedať a môže byť odpovedané písomne,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že nepotrebuje písomnú odpoveď, tu sa jednoducho znova zavádza, ten materiál 

sa tam nechal, navozil sa na to tenký povrch a  kladie sa na to dlažba,  
- uviedol, že minule bolo povedané, že bolo dohodnuté, že si to firma na vlastné náklady 

odtiaľ odnesie a dá tam makadam, ale nedala tam makadam.   
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK a informácia o riešení petície občanov - materiál 

číslo A1/2/2013 
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 

1. správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania „Zmluvy o spolupráci medzi  
Duslom a. s. a mestom Šaľa“, 

2. informáciu o riešení petície občanov proti radovej zástavbe 1-bytových RD na 
Bernolákovej ul. v Šali v záhrade na parc. č. 3706, 

B. berie na vedomie 
1. správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania „Zmluvy o spolupráci medzi 

Duslom a.s. a mestom Šaľa“, 
2. informáciu o riešení petície občanov proti radovej zástavbe 1-bytových RD na 

Bernolákovej ul. v Šali v záhrade na parc. č. 3706. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16  
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 2/2/2013 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že má pripomienku k Uzneseniu č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012, ktoré sa 

týka koncepcie rozvoja kultúry na území mesta, ďalej uviedla, že už niekoľkokrát bolo 
o tejto koncepcii hovorené, naposledy sa presunul termín predloženia materiálu na  
1. štvrťrok 2013 a nesúhlasí s novým návrhom termínu plnenia, ale aby ostal ten termín 
plnenia, ktorý bol dohodnutý na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pretože sa 
tento termín stále len prekladá, myslí si, že keď ostatné útvary vedeli vypracovať 
koncepcie, tak to musí vedieť vypracovať aj odbor kultúry,  

- zopakovala, že nesúhlasí s navrhnutou zmenou termínu, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že čo sa týka koncepcie kultúry, v súčasnosti existuje iba analýza súčasného 

stavu, tento materiál bol predložený komisii kultúry 25. 02. 2013, zaoberali sa ním aj na 
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ostatnom zasadnutí komisie kultúry dňa 15. 04. 2013 s tým, že je potrebné sa venovať 
predovšetkým koncepcii kultúry, ako vízii,  

- uviedol, že analýza súčasného stavu bola vypracovaná veľmi detailne a dobre s veľkou 
vypovedacou silou, ale hodnotí stav kultúry predovšetkým v období rokov 2009 – 2012, 
uviedol, že komisii kultúry nebol predložený materiál v predchádzajúcom období, vie 
povedať iba toľko, že sa stretli minulý týždeň; vedenie mesta, členovia z komisie kultúry 
a zainteresované inštitúcie mesta s tým, že sa dohodol harmonogram,  

- ďalej uviedol, že sa domnieva, že bol zmeškaný čas, pretože sa niekoľko mesiacov 
nekonalo tak, aby tá koncepcia bola spravená, 

- uviedol, že komisia kultúry vypracovala k predloženému materiálu stanovisko v rozsahu 
štyroch strán, dostali ho funkcionári mesta a všetky zainteresované zložky, kde bol 
načrtnutý názor komisie kultúry k materiálu, ktorý bol predložený, 

- uviedol, že podľa vyjadrenia zástupcu primátora išlo len o materiál „prvého nástrelu“, 
komisia kultúry predpokladala, že materiál, ktorý dostane, bude ucelený, ale nebol, tiež 
uviedol, že to či bude posunutý termín predloženia materiálu alebo nie, je vecou 
mestského zastupiteľstva,        

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čo sa stane, keď mestské zastupiteľstvo neschváli posun termínu, 
 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že budeme ďalej robiť na koncepcii kultúry, pretože potrebujeme mať fyzicky 

dokončený materiál, 
 
Ing. Peter Andráši 
- znova sa opýtal, čo sa stane, keď mestské zastupiteľstvo neschváli posun termínu, opýtal 

sa, prečo je o to mestské zastupiteľstvo stále žiadané, keď sa aj tak vlastne nič nestane,  
- opýtal sa, či nie je načase prehodnotiť personálne obsadenie ľudí, ktorí sú za toto 

dlhodobo zodpovední, ako už bolo povedané, stále sa to posúva, možno sa to tým ľuďom 
nechce robiť a treba im v tom pomôcť. 

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

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

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
C. schvaľuje  

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

Pripraviť nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa 2012 – 2016  
vo vlastnej réžii v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ. 
T: 31. 12. 2013  

2. Uznesenie č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012  
Predložiť ucelenú koncepciu kultúry s analýzou súčasného stavu. 
T: 31. 12.2013  
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Prezentácia: 17 
Za:    2 
Proti:    5 
Zdržal sa: 10 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013 - materiál 

číslo A 3/2/2013  
Predložila Margita Simighová, referát právny a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Margita Simighová doplnila, že súťaž „Údržba futbalového štadióna Šaľa“ bola ukončená, 
boli zaslané oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešným uchádzačom sa stal 
futbalový klub „Slovan Duslo Šaľa“ so sumou 31 297,85 Eur s DPH. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 03. 2013. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
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. 3 a Dodatku č. 4 - materiál číslo A 4/2/2013 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Alena Demková 
- uviedla, že sa ruší funkcia referent – výtvarník z dôvodu nepotrebnosti s účinnosťou od  

01. 03. 2013, opýtala sa, ako sa potom bude zvládať propagácia kultúrnych podujatí, teraz 
napríklad prebieha Krajská divadelná prehliadka detských divadelných súborov a Divadlo 
dospelých hrajúcich pre deti, ale ona nevidela ani jeden pútač, opýtala sa, či nebude 
potrebné robiť pútače a čo spôsobilo, že nie je potrebný propagačný pracovník,  

 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- uviedla, že mestské kultúrne stredisko nemá už asi polroka z dôvodu dlhodobej 

práceneschopnosti propagačného pracovníka a táto pracovníčka nemôže zo zdravotných 
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dôvodov vykonávať už ďalej túto činnosť, preto bolo dohodnuté s pracovníčkami 
Spoločenského domu v Šali – Veči a Kultúrneho strediska „Večierka“, že oni budú tieto 
pútače robiť, ďalej bolo dohodnuté, že bude vypracovaný mesačný plán akcií, na ktoré 
budú pútače potrebné, uviedla, že len v pondelok bolo doriešené personálne obsadenie, to 
znamená, že teraz je už plný stav a práce môžu byť zadelené tak, ako je to potrebné,    

  
Mgr. Alena Demková 
- uviedla, že včera jej Ing. Mečiar zaslal vyhlásenie Krajského osvetového strediska, kde 

bolo dané, že sme zvolili prístup otvorenosti, bolo to v takom nejakom zmysle, že 
nebudeme oslovovať školy ani školské zariadenia, aby sa deti zúčastnili na 
predstaveniach, čo oznámili aj mestskému kultúrnemu stredisku, 

- uviedla, že Mgr. Iványiová ich o tomto neinformovala, preto na súťaži hrali pred 
prázdnym hľadiskom, ďalej uviedla, že napísala Ing. Mečiarovi, či otvorený spôsob si 
predstavuje tak, že urobí sa nejaký pútač a kto príde ten tam bude, uviedla, že nevie, prečo 
im nebolo oznámené, že Krajské osvetové stredisko mieni takouto formou riešiť krajskú 
súťaž,          

 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- uviedla, že to, že tam už nie sú školy, verejnosť a nie je to ako organizované predstavenie, 

je už minimálne tri roky, ďalej uviedla, že asi pred štyrmi rokmi podal súbor sťažnosť na 
Krajské osvetové stredisko, že im diváci narušili predstavenie,  

- ďalej uviedla, že pri „Detskom javiskovom sne“ je mestské kultúrne stredisko 
spoluorganizátorom, kde poskytuje priestorovú a technickú súčinnosť, uviedla, že to nie je 
tak, ako pri „Zlatej priadke“, pri „Zlatej priadke“ si obhájili to, že tam chcú mať divákov, 
komunikujú so súbormi, vedia koľko detí príde,  

- uviedla, že v prípade súťaže, o ktorej hovorila Mgr. Demková je organizátorom Krajské 
osvetové stredisko, nevie presne čo oni, ako hlavný organizátor riešia, ospravedlnila sa, že 
ju to nenapadlo, pretože v priebehu týždňa rieši tri celoslovenské prehliadky, uniklo jej 
opýtať sa na to, pretože je to pre ňu stav posledných troch rokov,  

- ďalej uviedla, že na rozborovom seminári vznikla k tomuto diskusia a uzavrelo sa to tak, 
že sa Krajské osvetové stredisko bude odteraz informovať u jednotlivých súborov, či chcú 
alebo nechcú mať divákov, pretože aj teraz tam bol súbor, ktorý si napríklad prítomnosť 
divákov neželal,  

- uviedla, že jej je ľúto, že vznikla takáto kauza, ale tu boli len ako spoluorganizátorom a jej 
chyba je v tom, že si to neuvedomila a neopýtala sa na to, 

 
Mgr. Alena Demková 
- uviedla, že keby jej toto Mgr. Iványiová povedala včera, tak by s tým dnes nevystúpila 

a ospravedlnenie prijíma, uviedla, že ona sa so svojim súborom nemieni zúčastňovať 
takých prehliadok, kde nebudú deti ako diváci, pretože nehrajú preto, aby zabávali porotu, 
myslí si, že Mgr. Iványiová im mohla oznámiť, že budú hrať pre prázdnu sálu, a vtedy by 
sa s celým súborom bola otočila a nehrali by, 

 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- uviedla, že v tomto prípade išlo o pravidlá Krajského osvetového strediska, ktoré sa budú 

po včerajšom stretnutí upravovať,  
 
Mgr. Alena Demková 
- znova uviedla, že mohla o tom aspoň dopredu vedieť a na takéto veci by sa nemalo 

zabúdať, uviedla, že za tridsaťpäť rokov svojej činnosti ešte pred prázdnym hľadiskom 
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nehrala, 
 
Martin Alföldi   
- uviedol, že by bolo dobre pomenovať hlavný „light motív“ tohto problému, že nie je 

mestské kultúrne stredisko mesto Šaľa, ale Krajské osvetové stredisko,    
 
Mgr. Alena Demková 
- uviedla, že spoluorganizátorom tohto podujatia bolo mestské kultúrne stredisko a vo 

vyhlásení, ktoré jej bolo zaslané bolo uvedené, že táto skutočnosť bola oznámená aj 
mestskému kultúrnemu stredisku.   

 
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. 3 a Dodatku č. 4, 

B. berie na vedomie 
- informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od  

01. 03. 2013 v znení Dodatku č. 3, 
- informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od  

01. 05. 2013 v znení Dodatku č. 4. 
 
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali - 

materiál číslo A 5/2/2013 
Predložila Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že by chcel pozdraviť Mgr. Iványiovú, pretože ju ešte na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva nevidel a konečne vidí toho, kto už tri roky nevie urobiť koncepciu kultúry,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že komisia kultúry posúdila tento materiál, aj keď trochu oneskorene, pretože na 

predchádzajúcom zasadnutí komisie kultúry nebol predkladateľ prítomný a materiál nebol 
prerokovaný, 

- uviedol, že tento materiál, pokiaľ sa týka činnosti a rozboru hospodárenia, je v značnej 
miere z analytickej časti koncepcie kultúry, to znamená roky 2009 až 2012, podľa jeho 
názoru má veľa pozitívnych faktov, čo sa napríklad týka podujatí, 

- uviedol, že spracovanie takéhoto materiálu by sa malo robiť v súčinnosti s majetkovým 
oddelením mestského úradu, pretože činnosť vykonáva mestské kultúrne stredisko, ale je 
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tam časť rozbor hospodárenia, v materiáli sa neuvádza nič o stave objektov, v ktorých sa 
kultúrna činnosť deje, ide o samotný objekt Domu kultúry v Šali, Spoločenský dom v Šali 
Veči a Kultúrne stredisko Večierka, tieto objekty sú v chátrajúcom stave a činnosť 
inštitúcie presne súvisí s podmienkami, ktoré má vytvorené, 

- odporučil, aby sa v budúcom roku rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska  
v Šali vypracovával v súčinnosti so správou majetku, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čo sa týka predloženej správy, pokiaľ neexistuje koncepcia kultúry, tak táto 

správa vždy vyjde taká, aká je, tým nechce povedať, že nie je obsažná, ale správa niečo 
skonštatuje a nehovorí nič o nejakej vízii, myslí si, že sa nedá posúdiť, či predložené čísla 
sú dobré alebo zlé, nakoľko nikto nevie, ktorým smerom sa to má uberať,  

- uviedol, že v správe sa uvádza, že okrem minulého roku, koľko sa naprojektovalo 
výdavkov na energie, toľko sa minulo, je fakt zázrak, že minulý rok sa naprojektovalo 
o cca 11 000 EUR menej, ako bolo skutočné plnenie v roku 2011, a menej ako bol 
rozpočet a tiež sa to splnilo, opýtal sa, v čom sú tie úspory energie,  

 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- uviedla, že toto nie je v ich správe, ale do správy to zaradila len z dôvodu, že boli 

spracované náklady na energie, správcom budov je p. Rácz a patrí to pod majetkové 
oddelenie,   

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že z toho mu vyplýva, že sme ušetrili, len nevieme kde, opýtal sa, prečo nám 

kleslo nájomné takmer o 25 %, či to má na starosti tiež p. Rácz, a či je to jediný človek, 
ktorý sa má k tomu vyjadrovať, 

 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- znova zopakovala, že to do správy zahrnula len z dôvodu, že to bolo spracované, ale 

kultúrneho strediska sa týkajú údaje ohľadne návštevnosti a výdavkov na kultúrnu 
činnosť,   

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čo sa týka vstupného za kino, bola uvedená suma cca 8 900 EUR, celkové 

vstupné za minulý rok bolo vo výške 26 000 EUR, opýtal sa, z čoho bolo ostatné vstupné, 
 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- uviedla, že tá celková suma je vstupné z rôznych kultúrnych podujatí, ktoré organizujú, 

vrátane kina,   
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ide o sumu cca 17 000 Eur a znova sa opýtal, o aké kultúrne podujatia išlo, 
 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- uviedla, že ide o všetky kultúrne podujatia, za ktoré sa vyberá vstupné, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola požiadavka, aby sa 

predložil prehľad návštevnosti za 1. štvrťrok 2013, 
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Martin Alföldi 
- uviedol, že tento prehľad je predložený ako samostatný bod dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že by bolo dobré, keby sa niekto kultúre povenoval, pretože nevie kam smeruje, 

za koľko smeruje a kedy padne do kolien, treba to jednoducho spraviť, 
- uviedol, že sa rozdávajú nejaké reklamné letáky s programom kina v Šali a vo Veči, 

upozornil na to, že sú písané tak malým písmom, že to nie je schopný prečítať, preto si 
myslí, že by bolo dobré s tým niečo spraviť, pretože ináč je zbytočné ich rozdávať,    

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že súhlasí so svojimi predrečníkmi, že je potrebná spolupráca s ostatnými 

odbormi, pretože pasportizácia a stav budov sú veľmi dôležité pre ďalšie východisko 
a malo by sa to odzrkadliť aj v koncepcii, ktorá bude, 

- ďalej uviedla, že ju zarazila hneď prvá veta v predloženej správe, a to že mestské kultúrne 
stredisko je organizačným útvarom Mestského úradu v Šali podieľajúcim sa na realizácii 
kultúry v meste, s týmto ale nesúhlasí, pretože práve mestské kultúrne stredisko, keďže na 
neho prešli kompetencie referátu kultúry, nemôže byť len realizátorom, ale aj 
organizátorom a iniciátorom kultúry v meste,  

- uviedla, že mesto Šaľa je mesto, ktoré malo kultúrne tradície, ktoré treba využiť, máme tu 
veľa šikovných detí, mládeže, útvarov, ktoré by práve tu mali byť vyzdvihnuté, ako robia, 
pretože robia, uviedla, že predložená správa jej pripadá, ako strohá správa, ktorú mohol 
spraviť hocikto iný, len nie ten, ktorý sa kultúrou zaoberá, pretože ide o štatistický 
výpočet podujatí, ktoré sú a myslí si, že je to práve na škodu kultúrnemu stredisku, 
pretože kultúra v meste žije, ale to sa v správe nedá vyčítať,  

- ďalej uviedla, že to, či to bolo správne rozhodnutie, že referát kultúry prešiel pod mestské 
kultúrne stredisko je vecou organizácie mestského úradu, ale ona si myslela, že to prinesie 
niečo pozitívne, je treba sa nad tým zamyslieť, pretože vy musíte iniciovať kultúrny život, 
podchytiť ho a nejako ho stmeliť, nech to robí akákoľvek organizácia, mestské kultúrne 
stredisko by malo mať o tom informácie a malo by to zastrešovať,  

- uviedla, že toto jej v správe chýba, aj keď je v úvode napísané aj hospodárenie, ale to 
hospodárenie, a keby sme sa začali zaoberať tým, či sú efektívne vynaložené prostriedky 
alebo nie, myslí si, že práve kultúra a takisto školstvo sú práve tie oblasti, pri ktorých 
nemôžeme hovoriť o tom, či sú peniaze efektívne vynakladané, ale mali by byť 
v prospech občanov a v koncepcii bude čakať, že to bude úplne inak urobené, 

- uviedla, že čo sa týka zboru pre občianske záležitosti (ďalej ZPOZ), ona ako predseda sa 
už niekoľkokrát chcela stretnúť s Mgr. Iványiovou, ale nestretli sa, čo je na škodu veci, 
pretože ZPOZ organizuje množstvo akcií aj mimo mesta, myslí si, že to by si zasluhovalo 
tiež inú správu, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že nechce spochybňovať prácu mestského kultúrneho strediska, lebo je 

všestranná, aktivita pracovníkov je na úrovni, ale čo sa týka predloženej správy, aj keď je 
obsiahla, nemá vypovedaciu hodnotu, uviedol, že ich ako poslancov zaujíma aj 
ekonomická a hospodárska stránka, 

- uviedol, že on by v tomto siahodlhom materiáli privítal oveľa viac konkrétnych vecí, 
takých, ktoré sa spájajú aj s hospodárením, uviedol, že mestské zastupiteľstvo sa už aj 
v minulosti zaoberalo tým, že dom kultúry je energeticky náročná budova, že v budúcnosti 
bude treba zvažovať zefektívnenie energií v tomto objekte.     
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali,  
B. berie na vedomie 

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali.  
 
Prezentácia: 15 
Za:    8 
Proti:    0 
Zdržal sa:   7 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012 - materiál 

číslo A 6/2/2013 
Predložila Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, kto oceňuje knižničný fond, a či všetky knihy majú rovnakú hodnotu, až kým sa 

nevyradia,  
 
Mgr. Adriana Gerová 
- uviedla, že majú stále nadobúdaciu hodnotu, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že komisia kultúry prerokovala predmetný materiál na februárovom zasadnutí, 

odporučila ho doplniť, materiál bol podľa požiadaviek doplnený,  
- uviedol, že klesá počet čitateľov vo všetkých vekových kategóriách, to znamená, že vzťah 

ku knihe má klesajúci trend, knižnica robí veľa podujatí kultúrneho a spoločenského 
charakteru a rozširuje diapazón činností, ktorý má, takisto oceňuje skutočnosť, že vzrástol 
počet kníh nakúpených do mestskej knižnice, najmä anglickej, tiež oceňuje skutočnosť, že 
všetky príjmy, ktoré vlani knižnica mala išli na nákup kníh a neboli použité na iné účely.      

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

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012,  
B. berie na vedomie 

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2012.  
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým 

obdobím - materiál číslo A 7/2/2013  
Predložila Mgr. Ľudmila Iványiová, vedúca MsKS      
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že priemerná návštevnosť kina je cca 700 divákov mesačne a uviedol, že uvažuje 

na tým, čím to je, že ani polovica tých, ktorí podpísali petíciu za digitalizáciu kina 
nechodia do kina.  

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

prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým 
obdobím, 

B. berie na vedomie 
prehľad vybraného vstupného a počtu návštevníkov kina v porovnaní s rovnakým 
obdobím. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
     
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Šaľa a návrh na zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie školstva 
v Šali - materiál číslo B 1/2/2013  
 
Petícia za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej 
školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským,  
P. Pázmaňa 48, Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení 
 
Petícia za „Zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya  
s VaVJM v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48“  

Predložili PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ; Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
PaedDr. Vrbovský upozornil, že sa v materiáli vyskytla chyba, a to v tabuľke č. 9 na strane  
č. 7 malo byť uvedené, že počet žiakov z Veči je 125. Ďalej uviedol, že na strane č. 9, čo sa 
týka počtu žiakov na ZŠ s MŠ s VVJM, školský rok 2012/2013 do tejto školy dochádza  
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53 žiakov. Ďalej uviedol, že súčasťou uznesenia nie je Všeobecne záväzné nariadenie 
o zrušení ZŠ Bernolákova Šaľa. Pretože novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samospráve určuje, že od 1. januára 2013 je zrušenie a zriadenie škôl 
a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obci, nutné vykonať všeobecne 
záväzným nariadením, keďže návrh na zrušenie zatiaľ dnes nie je, tak je to viac-menej 
materiál konštatačný a informačný. To isté sa týka aj premiestnenia ZŠ s MŠ s VVJM do 
priestorov ZŠ Bernolákova, ktoré tým, že sa nebude riešiť ZŠ Bernolákova, je v tejto situácii 
viac-menej bezpredmetné.    
 
Primátor mesta doplnil, že na základe neformálneho stretnutia poslancov sa dospelo k dohode, 
že návrh všeobecne záväzného nariadenia, tak ako bolo povedané, je stiahnutý z rokovania 
mestského zastupiteľstva a dopĺňa sa návrh na zriadenie dočasnej komisie, ktorá bude riešiť 
optimalizáciu školstva v Šali. 
Ďalej uviedol, že tento návrh poslal poslancom mestského zastupiteľstva s tým, že navrhol 
členov komisie tak, ako je predložené v návrhu na uznesenie. 
Primátor mesta uviedol, že v priebehu dnešného a včerajšieho dňa prišli dve petície, ktoré 
neboli zaradené ako samostatné body rokovania mestského zastupiteľstva, ale nakoľko sa 
týkajú prerokovávaného bodu, budú prerokované v rámci predmetného materiálu.    
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- podal procedurálny návrh, aby po predložení materiálu predkladateľom sa najprv dalo 

slovo prihláseným zástupcom škôl a občanom z radov verejnosti, ktorí boli podľa 
rokovacieho poriadku prihlásení do diskusie, a až potom sa otvorila diskusia pre 
poslancov, 
 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:  
- po predložení materiálu predkladateľom dať najprv slovo prihláseným zástupcom škôl  

a občanom z radov verejnosti, ktorí boli podľa rokovacieho poriadku prihlásení do 
diskusie, a až potom otvoriť diskusiu pre poslancov 

Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Janka Tóthová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 
- predstavila prítomným základnú školu Bernolákova; uviedla, že v roku 2009 bola škola 

čiastočne zrekonštruovaná z eurofondov; ďalej uviedla, že nízky stav žiakov je výsledkom 
propagandy, ktorá vznikla z prvého návrhu optimalizácie škôl, kde sa povedalo, že škola 
zanikne,   

- uviedla, že škola aj popri klesajúcom počte žiakov dosahuje veľmi dobré výsledky,  
- uviedla, že na webových stránkach škôl sú uvedené počty žiakov našich škôl, ak sú 

aktuálne, vieme predpokladať, koľko žiakov nastúpi do prvého ročníka v septembri 2013, 
po zlúčení ZŠ Bernolákova a ZŠ Hollého do jednej spoločnej školy, predložila tabuľku, 
ako by to vyzeralo, za predpokladu, že nastúpi do prvého ročníka ten počet žiakov, ktorý 
vlastne v tých školách zostane,   

- ďalej uviedla, že počas školského roka bolo zo školy na iné školy odhlásených 17 žiakov, 
ale určite nie kvôli kvalite školy, ale rodičia len využili svoje právo voľby školy,  
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PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že čo sa týka počtu žiakov, sú tu riaditelia škôl, nech sa vyjadria, 
 
Mgr. Katarína Dohányosová, riaditeľka ZŠ s MŠ s VVJM 
- uviedla, že materiál, ktorý bol dnes predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva, 

nespĺňa podľa jej názoru ani jediné kritérium, ktoré by mal takýto materiál spĺňať, ide 
o vecné a výpočtové chyby, je tu úplná absencia variantných riešení optimalizácie 
a analýzy jednotlivých variantov, absencia pohľadu do budúcnosti v súvislosti s potrebou 
finančných prostriedkov na investície atď.,  

- uviedla, že chce poukázať na jediný údaj za ich školu, ktorý je najaktuálnejší, a to, že 
v tomto roku odíde zo školy 24 deviatakov a do prvého ročníka je zapísaných 13 žiakov, 
na budúci rok odíde 23 deviatakov, príde približne 13 prvákov, to znamená, že rozdiel len 
za tieto dva roky je mínus 21 žiakov, to je holý fakt; uviedla, že keď sa k tomu priráta 
skutočnosť, že počet rodičov, ktorí sa vyjadrili, že nebudú svoje deti voziť do školy  
v Šali-Veči, tak úbytok žiakov za dva roky bude minimálne päťdesiat žiakov,  

- uviedla, že nevidí význam v premiestňovaní školy, ktorá bola doteraz vždy sebestačná 
a nikto na ňu nemusel doplácať; poukázala na to, že budova bola 60 rokov nielen budovou 
školy, ale aj centrom národnostnej kultúry; myslí si, že hlavne z tohto pohľadu je 
zachovanie školy namieste; zopakovala, že je to nielen z pohľadu školy, ale aj z pohľadu 
menšinovej obce mesta Šaľa a jej okolia; uviedla, že ide o jedinú školu s menšinovou 
pôsobnosťou v meste a v okrese,  

- uviedla, že verí, že takéto závažné rozhodovanie bude zverené do rúk tímu nezávislých 
odborníkov a nie jedného človeka,   

- odcitovala článok zo Slova Šaľanov, kde sa okrem iného hovorí, že všetky chyby nejdú na 
vrub občanov – aktivistov, bojujúcich za tú ktorú školu, ale ide to na konto tých, ktorí za 
optimalizáciu v tomto meste zodpovedajú,  

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že plne súhlasí so záverom predmetného článku, pretože za optimalizáciu 

zodpovedajú tí, čo ju schvaľujú, rozhodujú o nej, a schvaľujú ju poslanci, teda je to 
zodpovednosť poslancov,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že pokiaľ by sa poslanci mali rozhodovať na základe materiálu, ktorý je vlastne 

kópiou z minulého roka, tak by sa určite rozhodli veľmi zle,  
 
Mgr. Ján Minár, riaditeľ ZŠ J. Hollého 
- uviedol, že zostali dve školy v Šali-Veči, ktoré môžu doplatiť na situáciu, ktorá v školstve 

je; poukázal na mnohé dezinformácie, polopravdy, nepravdy, ktoré sa vyskytli  
v éteri na adresu ich školy, a ako sa dozvedel, škola je najhoršia, pomaly sa rozpadáva; 
ďalej uviedol, že to, že je potrebné so školami v meste niečo spraviť, sa vie už dlho,  

- uviedol, že tak ako každá škola, aj ich škola má vypracovaný školský vzdelávací program, 
ktorý zohľadňuje potreby žiakov zo sídliska; ďalej si myslí, že keď sa bude takýto 
závažný problém riešiť, netreba obchádzať školské samosprávy a je to podmienené aj ich 
súhlasom,  

- ďalej uviedol, že rada školy a rada rodičov je s výsledkami školy spokojná, 
- uviedol niekoľko argumentov (výsledky monitoru, výsledky športových aktivít) na 

vyvrátenie toho, že táto škola nie je najhoršia,  
- poukázal na to, že v prípade zrušenia školy sa takisto popretŕhajú sociálne väzby, rodinné 

vzťahy a pod.,  
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- uviedol, že čo sa týka ekonomiky, je behom troch až piatich dní schopný urobiť to, čo 
bude od neho každý z tejto sály žiadať; znova zdôraznil, že táto škola nedostala žiadne 
finančné prostriedky, čo sa týka rekonštrukcie školy,       

  
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že rozhodnutie o optimalizácii školstva je mimoriadne dôležité a má výrazné 

dôsledky  na hospodárenie a ekonomiku mesta v budúcich rokoch; ďalej uviedol, že počty 
žiakov v súčasnosti, vzhľadom na kapacity, ktoré poskytujú základné školy, sú práve teraz 
príležitosťou pre mesto, aby efektívne riešilo z hľadiska svojich finančných možností, 
zabezpečenie kvalitného prostredia pre vzdelávanie,     

- uviedol, že veľmi podobný materiál, s totožným návrhom riešenia, bol mestskému 
zastupiteľstvu predložený zhruba pred rokom, kedy na podnet Mgr. Morávka bola zadaná 
úloha spracovať správu o stave základných škôl v meste, aby mohlo mestské 
zastupiteľstvo kvalifikovane rozhodnúť o optimalizácii škôl v meste,      

- uviedol, že to, že sa optimalizácia škôl dotkne len dvoch škôl v Šali-Veči, bolo jasné 
z počtu žiakov v tejto lokalite a demografická krivka ukazuje, že najbližších šesť rokov 
nebude potrebné otvoriť viac ako dve triedy prvákov,  

- ďalej uviedol, že správa, ktorú mesto predložilo v decembri minulého roka na 
prerokovanie mestskému zastupiteľstvu, bola absolútne prispôsobená zámeru zrušiť  
ZŠ Bernolákova; poukázal na to, že ani táto škola nedostala žiadne finančné prostriedky 
z eurofondov a všetky opravy si financovala z vlastných prostriedkov, 

- predložil tabuľku, z ktorej zjavne vyšlo, že najhoršou školou v meste je ZŠ Bernolákova 
a uviedol, že je to ale preto, lebo čísla, z ktorých sa vychádzalo, boli zmanipulované, 
poukázal na rozdiely, ktoré boli chybne v tabuľke uvedené; ďalej predložil tabuľky, ktoré 
podľa jeho tvrdenia vychádzajú z pravdivých údajov; prekvapilo ho to, že náklady na 
jedného žiaka vychádzajú lepšie na ZŠ Bernolákova ako na ZŠ J. Hollého,  

- ďalej predložil tabuľku, z ktorej vychádza, že pri rovnakom počte žiakov deti na  
ZŠ J. Hollého budeme mať za trojnásobné náklady ako na ZŠ Bernolákova,  

- ďalej uviedol, že aj za cenu klamstva boli v tabuľke z decembra 2012 čísla zmenené, táto 
tabuľka bola východiskom pre návrh optimalizácie školstva, výsledky boli prerokované 
v komisii školstva a aj v rade školy a rodičov, 

- uviedol, že spravodlivé prepočítanie nákladov dokazuje, že náklady na ZŠ Bernolákova sú 
neporovnateľné s nákladmi na ZŠ J. Hollého, ktorá je na kapacitu detí značne 
predimenzovaná,  

- uviedol, že rozpočtu mesta sa značne dotkne to, že chceme zrušiť školu, ktorá nepotrebuje 
významné investície a chceme zachovať školu, ktorá potrebuje viac ako 1,5 mil. EUR; 
myslí si, že za menej ako je uvedená suma sa určite dá vybudovať prístavba niekoľkých 
tried na ZŠ Bernolákova, čím sa zabezpečí komfort pre všetkých žiakov v Šali-Veči,  

- uviedol, že je nepochopiteľné riešenie presťahovať maďarskú školu do priestorov  
ZŠ Bernolákova, ktorú vraj neuživí 140 a nasťahujeme tam školu so 130 žiakmi,   

- uviedol, že do decembra sa neudialo vôbec nič, čo sa týka predloženia správy o stave škôl 
v meste, okrem prispôsobenia čísiel tak, aby sa dosiahol cieľ zrušiť ZŠ Bernolákova,  

- ďalej uviedol, že mesto rozširuje uznesenie aj o zámer presťahovať ZŠ s MŠ s VVJM  do 
priestorov vo Veči; myslí si, že otvorenie mimoriadne citlivej otázky národnostného 
školstva v súvislosti s optimalizáciou bolo úplne zbytočné a vyvolalo zbytočné vášne, 

- ďalej uviedol, že je pre neho nepochopiteľná petícia za zrušenie ZŠ Bernolákova 
a presťahovanie maďarskej školy, ktorá je podporovaná mestom, o čom svedčí aj email 
zasielaný všetkým školským zariadeniam v meste a podľa jeho informácií sú s nevôľou 
prijímané rebelantstvá a neochota niektorých zamestnancov škôl podpísať sa pod túto 
petíciu,  
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- uviedol, že v čase distribúcie materiálov nikoho z mesta nezaujímala verejná diskusia  
a distribuoval sa materiál s návrhom na uznesenie na zrušenie ZŠ Bernolákova 
a presťahovanie maďarskej školy; tento týždeň v pondelok sa schádza skupina poslancov 
na diskusiu o optimalizácii, po diskusii je jasné, že zámer je nepriechodný; p. primátor 
napriek tomu, že sa diskusie nezúčastnil, v utorok ráno, napriek avizovanej účasti 
verejnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva, bod o optimalizácii škôl stiahol, s čím 
oboznámil verejnosť na internete a emailami; následne na to sa vyjadrí zástupca 
primátora, že rokovať sa bude, ale netreba sa obávať, nič sa rušiť nebude,    

- myslí si, že potrebujeme serióznu analýzu, snaží sa veriť tomu, že mesto bude schopné 
rozhodnúť v krátkom čase tak, aby sme nezrušili to, čo je ekonomicky výhodné a má 
zmysel investovať do toho pre zlepšenie podmienok na vzdelávanie detí na úkor niečoho, 
čo si vyžaduje obrovské investície, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- poďakoval sa za predvolebnú kampaň; uviedol, že čo sa týka tých počtov, keď sa 

prepočítavalo na počet žiakov, tak na ZŠ J. Hollého máme dve triedy materskej školy 
a máme tam autistov, to znamená, že sa musia prepočítať náklady na energie aj na týchto 
žiakov, čo je spolu 440 žiakov, takisto je to u ZŠ Horná a tiež pri materskej škole pri ZŠ 
s VVJM; uviedol, že pri všetkých školách sa uvádza počet detí v roku 2012, z hľadiska 
energie je uvedený rok 2011, pretože, keď sa robil stav, tak tento stav bol za rok 2011, 
pretože stav za rok 2012 nebol uskutočnený,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to bol rok 2012, takže to bol rok, keď bol počet 148, bol to školský rok 

2012/2013 a nie školský rok 2011/2012, takže obvinenia z toho, že bola manipulácia 
čísiel, sú nesprávne a obvinenie sa nezakladá na pravde,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- predložil údaje, ktoré sa uvádzajú v správe z decembra 2012, kde sa uvádza, že tento 

prepočet sa týka roku 2011, je tam napísané, že energie roku 2011; nikde nie je napísané, 
že počet žiakov je za rok 2012; okrem toho tento materiál v číslach nekorešponduje 
s rokom 2012 ani v ostatných školách,  

 
Martin Alföldi 
- znova zopakoval, že obvinenie z manipulácie s číslami sa nezakladá na pravde, pretože 

energie sme mali len za rok 2011, keď sa materiál predkladal v decembri, ešte nebol 
ukončený rok, 

- uviedol, že keď sa vráti k tabuľkám, kde sa prerátava na žiaka, možno by bolo treba 
porovnať aj prerátanie na meter štvorcový, kde napríklad ZŠ Bernolákova vyzerá horšie 
ako ZŠ J. Hollého, ide o to, aké čísla si chceme zobrať do štatistiky a na aké poukázať, 
tieto čísla sú reálne, 

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že vyjadrenia Mgr. Belického svedčia o tom, že sleduje diskusie na internete, 

nepochybne tam našiel aj jeho reakciu na petíciu, o ktorej Mgr. Belický hovoril, a takisto 
informáciu o postoji primátora k tejto petícii, kde ju obidvaja odmietli ako veľmi 
nevhodnú a primátor zareagoval, že zistí, ako sa to stalo, kto je za tým, 

- uviedol, že vyjadrenie, že táto petícia je s podporou mesta, je manipuláciou nehodnou,    
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Martin Alföldi 
- uviedol, že funkcionármi mesta sú všetci zástupcovia mesta, ktorí sú zvolení; ďalej 

uviedol, že nevie, či tam bol podpísaný Dr. Vrbovský, vedúci spoločného školského 
úradu; uviedol, že aj v minulosti zamestnanci využívali doménu „Šaľa.sk“ aj na súkromné 
emaily; uviedol, že niekoľkokrát pred novinármi povedal, že sa od predmetnej petície 
dištancuje, nevie, prečo sa hovorí o meste, treba sa baviť o tom, kto je tam podpísaný, je 
tam, ak si to dobre všimol, len podpis Vrbovský,        

 
Ing. Jozef Mečiar 
- znova zdôraznil, že on aj primátor mesta sa od tejto petície dištancovali, preto povedať, že 

je to s podporou mesta, je hodne unfair zásah zo strany Mgr. Belického; druhou vecou, 
ktorá má znaky takéhoto postupu, sú vyjadrenia k stiahnutiu materiálu, zmene materiálu; 
na predmetnom stretnutí sa dohodlo, že sa dnes nebude nič rušiť, nič meniť atď., 
prediskutuje sa to a príjmu sa nejaké uznesenia,  

- uviedol, že Mgr. Belický vo svojom vystúpení popísal túto udalosť polovične a niektoré 
fakty mu vypadli, 

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že je smutné, že tí, ktorí tú petíciu podpísali, ktorá sa volá „o nás bez nás“, išli 

vlastne proti svojim kolegom, či už zo strachu straty zamestnania, straty odmien, v snahe 
zachrániť si krk; namiesto toho, aby učitelia držali spolu, zrazu takéto čosi rozoštve celý 
učiteľský stav v meste, je to podľa neho úplne choré, 

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že čo sa týka petície, konzultoval to aj s riaditeľmi škôl, v podstate išlo o to, že ak 

sa neurobí optimalizácia, bude potrebné to, čo je aj v návrhu, teda zo škôl, ktoré majú 
nadbytok finančných prostriedkov finančné prostriedky zobrať a dať školám, ktoré majú 
nedostatok, to znamená, že z toho vyplýva, že tá ekonomická efektívnosť, účelnosť z ich 
pohľadu je ohrozená a do určitej miery sú ohrozené ich prostriedky, takže celkom od veci 
to nie je,       

   
Alica Michalková 
- uviedla, že vystupuje ako rodič a pozerá sa na celú vec z pozície dieťaťa, ktoré do školy 

chodí, podľa jej názoru by stredobodom záujmu v škole malo byť dieťa; ďalej uviedla, že 
nájsť nejaký nástroj na meranie kvality základnej školy, na základe ktorého by sa určilo, 
ktorá škola je kvalitnejšia a ktorá menej kvalitná, je veľmi ťažké, pretože prirodzená 
konkurencia medzi školami neexistuje a podľa nej ju môže zabezpečiť dobre informovaný 
rodič, pretože len ten môže vyvíjať tlak na školu, pretože na školu treba vyvíjať tlak preto, 
aby tá škola bola konkurencie schopná a bojovala o svojich žiakov,   

- uviedla, že sa zúčastnila stretnutí na ZŠ s MŠ s VVJM, kde pocítila nadšenie, pocítila, že 
v škole je duch a že rodičia, deti, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci spolupracujú 
a pracujú na tom, aby pre deti, ktoré tam chodia, vytvorili čo najlepšie podmienky,  

- uviedla, že si uvedomila, že ak dáme do budovy 1,6 mil. EUR a teraz vláda pripravuje 
uvoľniť eurofondy nie na rekonštrukciu budov, ale na materiálne dovybavenie škôl, tak 
začala meniť svoj názor, aký zmysel má dať finančné prostriedky na rekonštrukciu 
budovy, ktorú možno v budúcnosti ani nenaplníme; myslí si, že prostriedky treba 
investovať v prvom rade do detí,   

- uviedla, že ZŠ J. Hollého má vo svojom areáli verejné ihrisko, čo bol nie celkom 
vydarený projekt mesta, pretože časť ihriska sa musela dobudovať z financií mesta, ktoré 
pravdepodobne mesto nemalo a preto muselo predať pozemok v tomto areáli, teraz je tam 
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obrovské ihrisko, ktorého správa, údržba a prevádzka je financovaná z prostriedkov  
ZŠ J. Hollého a okolo tohto ihriska denne chodia smetiarske autá do dočasného skladu 
komunálneho odpadu,  

- uviedla, že je dôležité, aby začali všetky školy pracovať na tom, aby dali rodičom 
najkomplexnejšiu informáciu, aby sa rodič vedel správne rozhodnúť, kam svoje dieťa dá 
a aby vedel vytvárať tlak na školu, ktorý jediný pomôže rozpútať konkurenčný boj medzi 
školami,   

 
Ing. Peter Klemász, rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ s VJMM 
- vyjadril nesúhlas v mene rodičov s optimalizáciou podľa predloženého materiálu, ktorý 

obsahuje veľa chýb a nepresností a myslí si, že v niektorých ohľadoch je aj zavádzajúci; 
chybou je, že pracuje len s jednou alternatívou, chýba širšia diskusia so všetkými 
dotknutými stranami, ktorá by mala vzniknúť v prípravnej fáze materiálu, preto vítajú 
vytvorenie komisie a verí tomu, že bude zložená z nestranných odborníkov a vypracuje 
komplexný materiál, ktorý bude tvoriť základ pre uvážlivé a spravodlivé rozhodovanie 
poslancov, 

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že je v mestskom zastupiteľstve už tretie volebné obdobie a za ten čas nebola ani 

raz predložená správa o stave školstva tak, aby nebola vrátená predkladateľovi PaedDr. 
Vrbovskému na dopracovanie, 

- uviedol, že to, čo teraz predložil PaedDr. Vrbovský, je zmes klamstiev a zavádzaní, čo 
súvisí s jeho nekompetenciou,  

- opýtal sa, kto je za to zodpovedný; určite aj poslanci majú vinu na tom, že je takýto stav 
v meste, ale poslanci nemajú na PaedDr. Vrbovského žiadny dosah, okrem vrátenia 
materiálu na spracovanie; PaedDr. Vrbovský, ako predseda školského úradu, podlieha 
výhradne primátorovi mesta, 

- uviedol, že primátor mesta si za šesť rokov asi nevšimol, že je „niečo zhnité v štáte 
dánskom“; uviedol, že predsedníčka komisie školstva vie, že sa na komisiu školstva 
predkladali nepravdivé údaje; ďalej uviedol, že PaedDr. Vrbovský je už dlhodobo 
nekompetentný viesť tento úrad; myslel si, že dnes ho primátor mesta predstaví ako 
odvolaného predsedu, ale zrejme v Šali sa vody nehýbu, 

- uviedol, že čo sa týka samotnej petície, to, že p. Vrbovský sa svojou horlivosťou (prečo 
len teraz a tu) pričinil o vznik takejto situácie, je nepochopiteľné alebo snáď pochopiteľné, 
jej obsah už dáva možnosť podania trestného oznámenia za šírenie nenávisti,  

- uviedol, že PaedDr. Vrbovský tvrdí, že petíciu neorganizoval, ale na emaili je uvedené 
„from“ Vrbovský „to“ všetky školy okrem ZŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ s VVJM 
a podpísaný je Vrbovský, jeho obsah je dehonestujúci,  

- uviedol, že Ing. Mečiar ich v pondelok presviedčal, že to nenapísal PaedDr. Vrbovský ale 
niekto iný, nevie, ako je potom možné, že to prešlo informačným systémom mesta, za 
ktorý zodpovedá Ing. Mečiar, 

- uviedol, že čo sa týka petície, to, že ju podpísal p. Lacko, ktorý svojim zamestnancom 
odkazoval, že kto to nepodpíše, bude zvažovať finančný a iný postih, je niečo strašné, 
a v jeho očiach p. Lacko klesol na úroveň kanalizácie a nevie, či takýto riaditeľ má 
morálne právo vychovávať mladú generáciu,    

- uviedol, že všetci, ktorí sa podpísali pod petičné hárky, uviedli svoje bydlisko, p. Martina 
Frantová uviedla Pionierska 4, čo je adresa, kde bývala jeho nebohá svokra,                
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PaedDr. Michal Vrbovský 
- myslí si, že na takéto tvrdenia je škoda reagovať, pretože nikto nikomu nič neprikázal, 

školy vyšli s iniciatívou, nevidí dôvod, prečo by ich metodicky neusmernil, keď o to 
požiadali, 

- uviedol, že k stanovisku, ktoré bolo zverejnené v Nitrianskych novinách, tá konšpirácia 
o záujme odkúpenia ZŠ s MŠ s VVJM Marekom Vrbovským, zamestnancom firmy HB 
Reavis, si myslí, že by mal Mgr. Varsányimu poďakovať za bezplatnú propagáciu 
a reklamu tejto úspešnej firmy, kde značnú časť manažmentu tvoria Šaľania a určite je na 
to Mgr. Varsányi hrdý,  

 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- uviedol, že v súčasnosti sa v meste pripravuje koncepcia kultúry; myslí si, že tí čo ju 

pripravujú by tu mali byť a mali by počúvať niektoré príspevky, pretože tu treba  
s kultúrou veľmi veľa urobiť,  

- uviedol, že tvrdenie Mgr. Varsányiho o tom, že ho v pondelok presviedčal, že predmetný 
email neposlal PaedDr. Vrbovský je obyčajné klamstvo, nie prvé a obáva sa, že nie 
posledné, 

- uviedol, že na pondelkovom stretnutí hovoril, že autorom textu petície nie je PaedDr. 
Vrbovský, nehovoril o žiadnom emaili; ďalej uviedol, že by bolo dobré, keby diskusia 
k optimalizácii školstva mala aspoň akú - takú úroveň, ale ak budeme v každom druhom 
vystúpení vyťahovať klamstvá a podobné záležitosti, budeme tu mávať s výpismi 
z obchodného registra a developermi, tak jednoducho neriešme optimalizáciu, ale začnime 
najprv riešiť kultúrnosť v tomto meste,   

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že sa vyjadrí k práci komisie školstva a k predkladaným návrhom, je jej ľúto, že 

návrhy, ktoré boli predkladané, vyvolali rozbroje, možno nechtiac aj vášne; ďalej uviedla,  
že čo sa týka čísiel, ktoré tu boli niekoľkokrát spochybnené, je jej ľúto, že ani jeden 
riaditeľ, ktorý sa zúčastnil rokovaní komisie školstva, ani raz nepovedal, že tie čísla nie sú 
správne,  

- uviedla, že členovia komisie nebudú prepočítavať čísla, ale dostávajú materiál, ktorý je na 
prerokovanie a predpokladajú, že všetky údaje sú správne, je pre ňu nepochopiteľné, že 
tam boli zástupcovia tých škôl, ktorých sa to bytostne dotýkalo a ani jeden z nich tie čísla 
nespochybnil,  

- uviedla, že existencia šiestich základných škôl v meste je limitovaná niekoľkými 
objektívnymi ale aj určujúcimi údajmi; uviedla, že sa jej páčil príspevok, v ktorom sa 
hovorilo, že my rokujeme vlastne o žiakoch, o ich budúcnosti, aké prostredie budú mať,   

- pripomenula, že kompetenčný zákon dáva mestu možnosť vyjadrovať sa jedine ku kvalite 
výchovno-vzdelávacieho procesu, na hodnotenie je štátna inšpekcia a iné orgány 
ministerstva školstva; uviedla, že údaje, ktoré ovplyvňujú školu, je veľkosť školy, počet 
žiakov, kvalifikovaní zamestnanci, materiálno-technické vybavenie, ale žiaľ aj vek 
obyvateľstva v danej lokalite a demografický vývoj, ktorý v Šali všeobecne prestavuje 
pokles žiakov a v priebehu ôsmych rokov je to asi tridsať percent,   

- ďalej uviedla, že vývojová tendencia na ďalších päť až šesť rokov nie je, nemá ani v rámci 
mesta, ani mestskej časti žiadny vzrastajúci trend, dnes sme nútení povedať, že dve 
základné školy v tejto časti sú dnes prepychom a je potrebné túto situáciu riešiť,    

- uviedla, že základným ukazovateľom je pokles žiakov, ten naplnila ZŠ Bernolákova, kde 
počet žiakov klesol zo 496 na 148, tak vlastne vyvstala možnosť spojenia dvoch škôl 
v mestskej časti Veča; napriek tomu, že táto situácia už bola pred rokom, k ráznemu 
riešeniu tejto situácie nedošlo, otvorila sa diskusia, akceptovali sa prirodzené vzťahové 
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postoje ku škole, ktorá bola obyvateľmi Veče postavená,  
- uviedla, že po roku je situácia taká, že do prvého ročníka je na ZŠ Bernolákova 

zapísaných sedem detí, bez dodatočných financií tu proces vyučovania prebiehať nemôže, 
postaviť nový pavilón, ako tu odznelo, za súčasnej finančnej situácie mesta asi nie je 
možné, ale problém je v tom, že by to netrvalo dva mesiace, ale dlhšie,  

- uviedla, že optimálnym riešením sa preto javí presun žiakov na väčšiu školu, ktorá môže 
zabezpečiť vyučovanie v samostatných triedach, tak ako boli na ZŠ Bernolákova, so 
svojimi učiteľmi alebo kde je podlimitný počet žiakov, sa uvažovalo o spojení tried,  

- uviedla, že na ZŠ J. Hollého sa nachádzajú dve triedy materskej školy a trieda, ktorú 
navštevujú autisitické deti, preto tam možno bol ten počet skreslený,  

- uviedla, že predlžovanie presunu škôl malo za následok aj negatívne vyjadrovania sa  
o kvalite oboch škôl aj pedagógov, čo viedlo k tomu, že niektorí rodičia sa rozhodli 
presunúť deti do škôl do Šale; uviedla, že vlani sa poukazovalo na to, že priestory ZŠ  
J. Hollého budú možno preplnené a tým bude ohrozený výchovno-vzdelávací proces, to 
však nenastane, pretože úbytok detí je aj na tejto škole,   

- uviedla, že kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu je ohrozená práve na malých školách, 
kde sa pedagógom, ktorí tam ostali, prirodzene dopĺňajú úväzky neaprobovanými 
predmetmi,  

- uviedla, že komisia školstva zasadala k tejto problematike niekoľkokrát, vždy to bolo za 
účasti všetkých riaditeľov a ostatný krát aj spolu s mestskou radou; z dôvodov, ktoré boli 
uvedené, navrhla zrušenie ZŠ Bernolákova, pretože opačný presun z kapacitných dôvodov 
nie je momentálne možný,  

- uviedla, že rovnako ako pred rokom, keď sme aj z emočných dôvodov a možno 
z nedostatočnej správy odsunuli riešenie, tak sme sa začali zaoberať možnosťami využitia 
vhodných priestorov základnej školy,  

- uviedla, že členovia komisie školstva zdôraznili a majú prioritný záujem, aby všetky 
školské priestory boli vždy využité pre školské účely a neskončili tak, ako základná škola 
Komenského alebo budova bývalej SPŠCH v meste, zničené a zdevastované, preto sa tieto 
priestory ponúkli pre ZŠ s MŠ s VVJM, aby kvalitatívne podmienky všetkých šiestich 
základných škôl na území mesta boli rovnaké, nebolo za tým nič viac, nič menej, 

- ďalej uviedla, že pokles žiakov zasiahol všetky školy, nevyhol sa ani tejto, do školy 
dochádzajú aj deti z okolitých obcí, kde je takisto prirodzený pokles žiakov, preto si 
mysleli, že keď sa stane škola atraktívnejšia, v tichom prostredí, že by to bolo možné 
zvýšiť návštevnosť, ale samozrejme, keď je odpor a nesúhlas, bol to len návrh, ku 
ktorému sa malo vyjadriť aj mesto, mali sa vysunúť aj triedy pre žiakov základnej 
umeleckej školy, pre centrum voľného času, ktoré sa vo Veči nenachádzajú,  

- uviedla, že ak to nie je možné, treba hľadať iné priestory a možnosti, ale to nie je vec 
komisie, to nie je vec mestského zastupiteľstva, to má vyjsť z mesta a má tu byť variantné 
riešenie; uviedla, že nakoľko je nesúhlas s týmto riešením, preto by oni ako poslanci 
neboli za toto riešenie, ak s tým rodičia nesúhlasia, ak im vyhovujú súčasné podmienky, 
bolo by predsa smiešne, ak by sme nútili niekoho ísť niekde, kde ísť nechce, 

- uviedla, že je vždy na poslancoch a mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhoduje, to by 
chcela niekoľkokrát zdôvodniť, či odsúhlasia alebo neodsúhlasia, veď okolnosti, súvislosti  
a reálne fakty sú také, o ktorých nemusí každý vedieť, ale sú tu práve preto, aby mali 
reálne fakty, ktoré vedia posúdiť,   

- uviedla, že všetkým musí záležať na tom, aby ten proces nebol ovplyvňovaný nejakými 
inými názormi, ktoré tu odzneli, ale vždy to má byť žiak, kvalita a rodič, ako uviedla  
p. Michalková, 
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PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že základom je vytvoriť dobré podmienky, jednoznačne by peniaze nemali byť to 

najdôležitejšie, ale bez peňazí to nejde, 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že na úvod by chcel pripomenúť, že predložený materiál sa volá „Návrh 

optimalizácie siete škôl a školských zariadení ...“, vyjadrenie Ing. Psotovej, že mestské 
zastupiteľstvo má o tom rozhodovať je pravda, ale odborným, poradným orgánom je 
komisia školstva, ktorá veľkou väčšinou hlasov tento materiál schválila, teraz sa tvárime, 
že sme nevedeli o názoroch rodičov, detí, fanúšikov školy, učiteľov, 

- ďalej na margo predloženého materiálu uviedol, že má množstvo chýb, nielen tie počty, 
ktoré boli spomínané; myslí si, že z pohľadu strategického má hodnotu nulovú, z pohľadu 
taktického má hodnotu nulovú, z pohľadu toho, ako bol odkomunikovaný má hodnotu 
nulovú, čo sa týka čísiel, má tiež hodnotu nie dobrú a nevypovedaciu,  

- uviedol, že keď PaedDr. Vrbovský vysvetlil, že v ZŠ J. Hollého boli započítané aj iné 
deti, tak sa aj malo uviesť, že tento prepočet je po zohľadnení týchto a týchto stavov, ale 
nie je to tam napísané,  

- ďalej uviedol, že keď sa hovorí o využití ZŠ Bernolákova, napríklad podľa návrhu 
s premiestnením ZŠ s MŠ s VVJM bolo jasne dokázané, že tam im peniaze nestačia, 
napriek národnostnému koeficientu, napriek pod „stopäťdesiat žiakovému“ koeficientu, na 
tej komisii školstva, kde sa nejako sám pozval a kde toto povedal, nedostal žiadnu 
odpoveď, takisto nedostala odpoveď p. riaditeľka Dohányosová, keď upozorňovala na 
tieto veci, nebyť toho, že rodičia zo škôl sa zgrupujú na základe „šuškánd“, že bude takýto 
materiál a reagujú, kto by bol s nimi diskutoval a o čom,   

- uviedol, že jedna vec, ktorá sa podarila, bolo pobúrenie rodičov, už nevie koľkýkrát; na 
margo vyjadrenia PaedDr. Vrbovského, že niekto tu za tento stav zodpovedá uviedol, že 
možno zodpovedá on, ale čo sa týka situácie spred roka, je hrdý na to, že bol proti návrhu 
PaedDr. Vrbovského, bol hrdý aj na tých kolegov, ktorý sa voči tomuto návrhu postavili,  

- prečítal text už spomínanej petície, ktorý je podľa neho jasné organizovanie petície; ďalej 
uviedol, že je fajn, že sa v pondelok zišla nejaká skupina a prebrala tento materiál a keby 
sa toto bolo udialo možno pred polrokom, bol by to tak seriózny základ pre diskusiu, bez 
ohľadu v akej časti politického spektra sa nachádzame, tú diskusiu považuje za veľmi 
otvorenú a veľmi dobrú,  

- ďalej uviedol, že jedna vec je istá, že rozhodnúť bude treba, čo je trochu negatívne je to, 
že opätovne budeme rozhodovať v chvate a napriek požiadavkám o informovanosť aj tu 
budeme možno hasiť požiar, ktorý možno zapálil niekto iný,  

- podal poslanecký návrh, aby sa po emóciách, ktoré tu prebiehajú, dostali na nejakú 
racionálnu úroveň, navrhol doplniť do návrhu na uznesenie písmeno C. odporúča 
primátorovi mesta: 
1. zabezpečiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva: 

a) prepočty ekonomickej náročnosti ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova so zameraním na: 
- predpokladané počty žiakov a reálny počet tried na jednotlivých školách 

a spolu, 
- súčasnú náročnosť na prevádzku pri umiestnení všetkých žiakov na uvedených 

školách, v nadväznosti na platný spôsob financovania škôl, 
b) preukázateľné náklady na presťahovanie, 
c) budúcu ekonomickú náročnosť v súvislosti s potrebnými investíciami a možnosťou 

zabezpečenia zdrojov financovania, 
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d) pri prípadnom rušení ZŠ Hollého alebo ZŠ Bernolákova pripraviť definitívny 
návrh na priestorové využitie ZŠ Bernolákova, prípadne na využívanie časti 
priestorov ZŠ Hollého, 

- uviedol, že samozrejme, aby sa dospelo k názoru, za ktorý sa nebudú hanbiť predstaviť, 
chápe reakcie každej školy v tejto súvislosti, tak podľa informácie, ktorú dostal od Ing. 
Mečiara, by bolo dobré, keby sa na túto tému rozhodlo na mestskom zastupiteľstve 
najneskôr do 23. 05. 2013, aby sa pripravili všetky nevyhnutné podklady na to, aby mohla 
odísť žiadosť na ministerstvo školstva a nový školský rok sa už začal v tých priestoroch,  
v ktorých bude,  

- uviedol, že z jeho pohľadu je to krátkodobé riešenie, črtá sa tu nový spôsob financovania 
škôl, črtá sa nový spôsob rajonizácie, nevieme, čo to prinesie a toto bude možno 
dlhodobejšia úloha, možno aj tej komisie, ktorá je teraz navrhovaná na riešenie súčasného 
problému, dovolí si povedať, že táto komisia bude do istej a veľkej miery suplovať 
činnosť spoločného školského úradu a suplovať činnosť komisie školstva,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh                    
- uviedol, že mnoho faktov tu už odznelo, žiaľ doterajší priebeh je značne poznačený 

emóciami a u niektorých aj pocitom krivdy; uviedol, že zajtra bude presne rok, čo bol 
prerokovávaný v mestskom zastupiteľstve materiál s rovnakým názvom, prebehla k nemu 
široká, pomerne dlho trvajúca diskusia a materiál nebol prijatý, pred rokom bolo prijaté 
uznesenie, ktorým sa mali vytvoriť predpoklady na komplexné posúdenie stavu 
základných škôl v Šali na základe definovaných kritérií,  

- uviedol, že poslanci žiaľ k dnešnému rokovaniu znova obdržali materiál, ktorý ani 
náhodou nespĺňa jeho predstavu a určite nie je plnením uznesenia z 19. 04. 2012 k tejto 
problematike; myslí si, že určite sa nejedná o návrh optimalizácie siete škôl a školských 
zariadení, je tam rad nepresností a z nesprávnych údajov je ťažko prijať nejaké správne 
závery,  

- uviedol, že história sa zopakovala, autor na základe nejakého zadania niečo zmastil, 
oprášil návrh uznesenia spočívajúci v tu už prezentovanom návrhu na zrušenie ZŠ 
Bernolákova a premiestnení ZŠ s MŠ s VVJM do priestorov ZŠ Bernolákova,  

- uviedol, že opäť chýbala pred zverejnením takéhoto materiálu široká verejná diskusia 
všetkých dotknutých, všetkých odborníkov a hlavne so značným predstihom, s cieľom 
pripraviť na dnešné rokovanie kvalifikovaný návrh, kde by bola aspoň v zásadných 
veciach väčšinová podpora; rozprúdili sa rôzne zákulisné aktivity a zbytočne sa 
znepokojili občania zaručene nezaručenými informáciami a pomaly to vyústilo do 
národnostných nepokojov, 

- ďalej uviedol, že určite ďalšie tieto aktivity neprispeli k zvýšeniu solidarity medzi 
pedagogickými zbormi na školách; nebyť iniciatívy skupiny poslancov a časti občanov, 
dnes by sme sa asi opäť neposunuli ďalej; uviedol, že výsledkom tohto návrhu je zmena 
návrhu uznesenia, ktorý vznikol v posledných dňoch,  

- uviedol, že mu nedá, aby sa v tejto súvislosti nevyslovil k tomu, že dielo školského úradu 
na čele s PaedDr. Vrbovským nesplnilo jeho očakávania; myslí si, že svoju úlohu 
nezvládol, otázka je, aké mal skutočné zadanie, 

- uviedol, že by chcel predložiť niečo konštruktívne k tomu, čo tu bolo navrhnuté; v návrhu 
nového uznesenia p. primátor menoval za členov komisie Martina Alföldiho, Ing. Tibora 
Barana, Ing. Eriku Velázquezovú, Ing. Jozefa Mečiara, Ing. Jozefa Husárika a PaedDr. 
Michala Vrbovského, k týmto menám by rád navrhol doplnenie tejto komisie o Ing. Petra 
Andrášiho, Mgr. Jozefa Belického, Ing. Kristiána Szekeresa, ktorý by mal byť 
odborníkom z oblasti stavebníctva, a takisto, ako tu pripomínal riaditeľ ZŠ J. Hollého, asi 
by tam mal byť aj zástupca rady školy zo ZŠ Bernolákova,    
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- uviedol, že zároveň vzhľadom na to, čo tu dnes odznelo, aj vzhľadom na jeho 
nespokojnosť, on by pre pokoj duše a konštruktívny priebeh práce komisie navrhol, aby 
PaedDr. Michal Vrbovský nebol členom tejto komisie, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že v poslednom období bol vyvolaný rozruch v našom meste a aj okolí a ťarcha 

programu, o ktorom sa dnes malo rokovať, bola na poslancoch, ako to už nejaký 
predrečník povedal, že my iba navrhujeme, ale zodpovedajú poslanci,  

- uviedol, že všetci vidia, že to nie je jednoduché a všetci, ktorí dnes prišli, určite dobre 
počúvajú; a hovorí hlavne za seba, že určite poslanci nemajú záujem, aby nebodaj 
prilepšili jednému a priťažili druhému; znova zopakoval, že ťarcha je na poslancoch 
a majú sa správne rozhodnúť,  

- uviedol, že dnes určite prevládajú emócie, ale verí, že v závere vyjde z toho zdravý rozum, 
aby nabrali ten správny smer a na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 
správne rozhodnutie,  

- uviedol, že čo sa týka petícií, určite to nie sú vždy fakty, argumenty, má to byť pre 
poslancov niečo nápomocné k rozhodnutiu; uviedol, že on osobne sa ale emóciami uniesť 
nedá, faktami majú byť demografické rozloženie, ekonomika, výdaje, réžie, energie 
a v neposlednom rade spokojnosť pedagógov, rodičov a hlavne detí,  

- uviedol, že toto všetko majú poslanci zvážiť tak, aby maximálne naplnili spokojnosť 
prítomných; uviedol, že on osobne sa zúčastnil niektorých stretnutí s tými, ktorí o to 
požiadali alebo on potreboval nejaké informácie, aby sme mali nejaké čísla, samozrejme 
nie tie, ktoré boli v tabuľkách a sú spochybnené,  

- uviedol, že v pondelok sa stretli preto, aby predišli tomu, čo by tu dnes bolo, keby mali 
dnes rozhodnúť ten verdikt, s ktorým by občania, ktorí sú dnes na zasadnutí prítomní, ale 
možno aj nie všetci poslanci boli vnútorne presvedčení, preto sa dohodli, že sa vytvorí 
nejaká komisia,  

- uviedol, že by to mala byť odborná komisia, ktorej závery budú slúžiť k tomu, aby sa 
poslanci mohli rozhodnúť tak, aby bolo spokojné maximálne množstvo obyvateľov; 
uviedol, že budú mať maximálnu snahu, aby optimalizáciu siete škôl v Šali rozhodli tak, 
aby bola maximálna spokojnosť občanov,  

 
Ing. Erika Velázquezová 
- uviedla, že je členkou komisie školstva, tento problém je prerokovávaný už niekoľko 

rokov; uviedla, že komisia školstva rozhodovala podľa demografického vývoja; vedeli, že 
počet detí na ZŠ Bernolákova sa znižuje a aj keď sa minulý rok hovorilo o tom, že treba, 
aby tam nastúpilo čo najviac prvákov, bohužiaľ sa tak nestalo a na ZŠ Bernolákova 
nastúpilo sedem žiakov; preto sa rozhodli, že by bola zlúčená so ZŠ J. Hollého; a pretože 
vieme, že areál ZŠ Bernolákovej je najkrajší v meste, tak si mysleli, že je dobrým 
riešením a príležitosťou pre maďarskú školu, aby bola premiestnená,  

- uviedla, že po stretnutí komisie školstva nastal kolotoč rôznych stretnutí, zúčastnila sa 
diskusného fóra na maďarskej škole, kde boli predstavené iné skutočnosti, iné čísla, iné 
pohľady a musí povedať, že okrem všetkých subjektívnych pohľadov, ktoré chápe, 
pretože rovnako aj ona bránila minulý aj tento rok ZŠ Bernolákovu, preto chápe, že aj 
rodičia aj učitelia maďarskej školy si bránia svoju školu, 

- uviedla, že k tým subjektívnym dojmom pribudol aj jeden objektívny, že po zníženom 
počte žiakov, hrozí, že to bude päťdesiat žiakov, by fungovanie maďarskej školy na ZŠ 
Bernolákova nebolo efektívne; uviedla, že sa stretla s informáciou, že existuje taká škola 
národnostnej menšiny, ktorej sa po premiestnení do lepších podmienok zvýšil počet 
žiakov,     



 30

- uviedla, že jeden extrém bol možno presunúť ZŠ Bernolákovu do priestorov  
ZŠ J. Hollého, keďže ZŠ Bernolákova je energeticky najvýhodnejšia a najkrajšia budova, 
ale teraz sa jej zdá, že sa dostávajú do druhého extrému, niektorí predrečníci tu 
vyčíslovali, koľko detí sa zmestí na ZŠ Bernolákova, aká je veľká jej kapacita,  

- uviedla, že ZŠ Bernolákova nebola nikdy plánovaná pre deväť ročníkov školskej 
dochádzky, nikdy tam nebolo osemnásť tried, to znamená v každom ročníku dve triedy;  
p. Michalková uviedla, že kvalita školy sa nemeria len číslom, ale pohodou a atmosférou  
v škole; opýtala sa, či to je pohoda, keď bude plných osemnásť tried využitých na klasické 
vyučovanie, keď nebude žiadna trieda na informatiku, na delené hodiny a päťsto žiakov sa 
bude pchať v malej telocvični,  

- uviedla, že navrhuje nejaký kompromis, pretože v záujme zachovania školy sa nemôžu 
deti napchať do jednej budovy; ďalej uviedla, že ju veľmi teší, ak eurofondy pôjdu už aj 
do vybavenia škôl; myslí si, že treba skúsiť hľadať iné riešenie, ako presunúť ZŠ Hollého 
na ZŠ Bernolákovu, okrem toho to nedovolia aj dve triedy materskej školy, autisti 
a telocvičňa je na nezaplatenie,   

- uviedla, že ak bude členka navrhnutej komisie, chcela by vniesť trochu aj pedagogický 
pohľad a nie len ekonomiku a možno aj trochu emócií, 

- uviedla, že ako sa šírila fáma o zrušení ZŠ Bernolákova a považuje sa to za dôvod, prečo 
klesá počet žiakov, tak isto sa šíri fáma o ZŠ J. Hollého ako o zlej škole; ona tu učila 
a veľmi zle sa jej počúva, do akej zlej sociálnej skupiny je zasadená táto škola; myslí si, 
že táto škola má rovnaké sociálne zloženie ako hociktorá iná škola, ide o školu, ktorá mala 
prvá právnu subjektivitu, počítačové učebne, bezbariérový prístup; bola by rada, keby 
názor verejnosti nebol ovplyvňovaný niektorými negatívnymi prejavmi, ktoré sa šíria, 

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- uviedol, že pokiaľ ide o maďarskú školu, k tomu nemá viac-menej čo povedať, požiadal 

vedenie maďarskej školy o stretnutie a diskusiu k jednej téme, ktorú mal, to stretnutie 
prebehlo a pre neho je v podstate táto téma uzavretá,  

- uviedol, že situácia v Šali-Veči je podľa neho tak kritická, že sa musí vyriešiť ihneď, teda 
tak, aby od septembra začal školský rok v Šali-Veči už po novom; uviedol, že je dobre, že 
komisia bude pracovať, ale má trochu obavu z toho, že sa naplnia slová  
Ing. Velázquezovej, že keď sa to nakoniec všetko sčíta, tak zrejme skončíme tam, kde sa 
nachádzame dnes, ale možno sa mýli, sú to len jeho pocity, 

- uviedol, že je tu žiadosť dotknutých škôl, aby za členov komisie boli zaradení aj 
predsedovia rady školy, a to PaedDr. Emília Bjalončíková – predsedníčka Rady školy  
ZŠ J. Hollého a Renáta Čileková – predsedníčka Rady školy ZŠ Bernolákova a PaedDr. 
Alžbeta Botorčeová – riaditeľka Spojenej školy, ktorá by do toho mohla vniesť trošku 
nadhľadu, keďže je zo strednej školy,   

 
MUDr. Jozef Grell 
- skonštatoval, že je mu smutno z toho, čo sme tu dnes zažili, bola to kabinetná ukážka ako 

rozoštvať ľudí v meste; myslí si, že sú to zbytočné vášne, zbytočné invektívy, osočovania 
a osobne si myslí, že chýbalo trocha sebareflexie a povedať si, že materiál nebol dobre 
pripravený, treba si k nemu sadnúť, treba tie čísla verifikovať, ale hlavne bez emócií, 

- uviedol, že v predloženom materiáli mu chýbajú alternatívy; to, že sa jedna škola 
presťahuje, jedna zlikviduje, to podľa neho nie je racionalizácia, pretože racionalizácia sa 
nemôže dotýkať len dvoch škôl v meste a premiestnenia jednej školy, aj keď ani on nie je 
nadšený tým, v akom prostredí sa maďarská škola nachádza, ale naozaj je to stánok 
maďarskej menšiny; myslí si, že tá škola má ducha, ktorého vytvárajú tí ľudia, ktorí tam 
pracujú, to nadšenie a pristupovanie k tomu celému, myslí si, že môžu byť radi, že majú  
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p. Dohányosovú, 
 
Martin Alföldi 
- poďakoval sa všetkým, ktorí dnes vystúpili, 
- uviedol, že sú tu dve petície, o ktorých sa bude hlasovať samostatne, potom sa bude 

hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana; ďalej uviedol, že sa stotožňuje 
s poslaneckými návrhmi na členov komisie, aj reakciu PaedDr. Vrbovského a následne sa 
bude hlasovať o materiáli ako celku.  

 
Petícia za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej 
školy s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským,  
P. Pázmaňa 48, Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

petíciu za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej školy 
s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, 
Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení, 

B. berie na vedomie 
petíciu za zrušenie Základnej školy Bernolákova 1, Šaľa a premiestnenie Základnej školy 
s materskou školou Petra Pázmanya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, 
Šaľa, do priestorov ZŠ Bernolákova 1, Šaľa po jej zrušení.   

 
Prezentácia: 18 
Za:  10  
Proti:    3 
Zdržal sa:   5 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Petícia za „Zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM 
v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48“  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

petíciu za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM 
v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48, 

B. berie na vedomie 
petíciu za zachovanie súčasného stavu umiestnenia ZŠ s MŠ Petra Pázmanya s VaVJM 
v budove na ul. P. Pázmaňa č. 48. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- doplniť do návrhu uznesenia písmeno C. odporúča v znení: 

primátorovi mesta: 
1. zabezpečiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva: 

a) prepočty ekonomickej náročnosti ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova so zameraním na: 
- predpokladané počty žiakov a reálny počet tried na jednotlivých školách 

a spolu, 
- súčasnú náročnosť na prevádzku pri umiestnení všetkých žiakov na uvedených 

školách v nadväznosti na platný spôsob financovania škôl, 
b) preukázateľné náklady na presťahovanie, 
c) budúcu ekonomickú náročnosť v súvislosti s potrebnými investíciami a možnosťou 

zabezpečenia zdrojov financovania, 
d) pri prípadnom rušení ZŠ Hollého alebo ZŠ Bernolákova pripraviť definitívny 

návrh na priestorové využitie ZŠ Bernolákova, prípadne na využívanie časti 
priestorov ZŠ Hollého, 

2. zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva k tomuto bodu do 23. 05. 2013. 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo 
A. prerokovalo 

návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Šaľa, 

B. schvaľuje  
1. zriadenie dočasnej komisie pre riešenie optimalizácie siete škôl a školských zariadení 

v Šali, 
2. jej členov: 

 Martin Alföldi 
 Ing. Tibor Baran 
 Ing. Erika Velázquezová 
 Ing. Jozef Mečiar 
 Ing. Jozef Husárik  
 Ing. Peter Andráši 
 Mgr. Jozef Belický 
 Ing. Kristián Szekeres 
 Mgr. Zita Paštéková, ekonómka ZŠ Bernolákova  
 Mária Káčerová, ekonómka ZŠ J. Hollého 
 PaedDr. Emília Bjalončíková, predsedníčka Rady školy ZŠ J. Hollého 
 Renáta Čileková, predsedníčka Rady školy ZŠ Bernolákova 
 PaedDr. Alžbeta Botorčeová, riaditeľka Spojenej školy   
C. odporúča 

primátorovi mesta: 
1. zabezpečiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva: 

a) prepočty ekonomickej náročnosti ZŠ Hollého a ZŠ Bernolákova so zameraním na: 
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- predpokladané počty žiakov a reálny počet tried na jednotlivých školách 
a spolu, 

- súčasnú náročnosť na prevádzku pri umiestnení všetkých žiakov na uvedených 
školách, v nadväznosti na platný spôsob financovania škôl, 

b) preukázateľné náklady na presťahovanie, 
c) budúcu ekonomickú náročnosť v súvislosti s potrebnými investíciami a možnosťou 

zabezpečenia zdrojov financovania, 
d) pri prípadnom rušení ZŠ Hollého alebo ZŠ Bernolákova pripraviť definitívny 

návrh na priestorové využitie ZŠ Bernolákova, prípadne na využívanie časti 
priestorov ZŠ Hollého, 

2. zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva k tomuto bodu do 23. 05. 2013. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Ing. Ľudovít Čerešňák 
- uviedol, že by chcel upriamiť pozornosť na to, že v súčasnosti sa Duslo a. s. Šaľa snaží 

získať povolenie na tri nové výroby, ktoré majú byť prevádzkované v areáli 
nachádzajúcom sa na rozmedzí katastrálneho územia Šaľa, Močenok a Trnovec nad 
Váhom, ide o výrobu cyklohexyalmínu ohľadom, ktorého prebieha proces integrovaného 
povolenia, výrobu anilínu a čpavku 4, kde prebieha proces posudzovania vplyvov na 
životné prostredie,  

- ďalej uviedol, že všetky spomenuté výroby predpokladajú ďalšie dodatočné emisie 
znečisťujúcich látok, a to do ovzdušia aj odpadovej vody, oveľa závažnejšie je to, že 
výroba anilínu predpokladá nakladanie s látkami, ktoré sú karcinogénne a mutagénne, 
uviedol, že výroba čpavku 4 predpokladá zvýšenie emisií CO2 do ovzdušia, 

- myslí si, že tieto skutočnosti dostatočne odôvodňujú obavy obyvateľov tohto regiónu 
o zdravé životné prostredie, myslí si, že by aj mesto Šaľa malo venovať zvýšenú 
pozornosť týmto zámerom spoločnosti Duslo a. s. a zabezpečiť, aby došlo k riadnemu 
posúdeniu aktuálneho stavu životného prostredia, množstva odpadov a dopadu 
navrhovaných výrob na životné prostredie, v rámci možností sa snažiť o to, aby 
k povoleniu týchto výrob nedošlo, pretože tento región je už aj tak znečisťovaný emisiami 
z prevádzok tejto spoločnosti,  

- uviedol, že keď ako občan požiadal o informáciu o stave životného prostredia nášho 
regiónu Obvodný úrad životného prostredia v Šali, bolo mu odpísané, že takéto 
informácie nemajú a nemajú ich prečo poskytnúť, je na zamyslenie, načo takýto úrad 
máme, ktorý nič nevie, nič nemeria a nezbiera žiadne údaje, ďalej je na zamyslenie, že  
p. prednostka Obvodného úrade pre životné prostredie povedala, že všetko je v poriadku 
a emisií je stále menej a menej, 

- uviedol, že boli poslané listy na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Obvodný úrad životného prostredia v Šali, na Ministerstvo zdravotníctva SR a pod.  
a niektoré mali aj odozvu, a to napríklad Ministerstvo životného prostredia SR zaviazalo  
spoločnosť Duslo a. s., aby osemnásť pripomienok, ktoré boli podané k zámeru 
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zapracovali do projektu a v prípade, ak ich nezapracujú, toto odôvodnili a informovali 
Ministerstvo životného prostredia SR,   

- uviedol, že si je vedomý, že Duslo a. s. zamestnáva veľa ľudí, ale v nemenovanej 
regionálnej televízii, kde bola anketa ohľadom vplyvov Dusla, a. s. na zdravie 
pracovníkov, ktorí tam dlhšie robili, tak takmer každý z nich má nejaké zdravotné 
problémy, ktoré takmer s istotou spôsobilo prostredie, v ktorom dlhodobo pracovali,  

- uviedol, že v zámeroch, ktoré Duslo a. s. dáva, sú dosť skreslené informácie, vzájomne si 
protirečia, napríklad pri výrobe anilínu boli oslovené len tri obce, Šaľa, Močenok, 
Trnovec nad Váhom a pritom sa to týka osemnástich obcí nášho regiónu,  

- ďalej uviedol, že je zarážajúce, že Duslo a. s. meria emisie vlastnými meracími 
zariadeniami, po predložených pripomienkach sa začali na internete objavovať výsledky 
mesačných meraní, ktoré Duslo a. s. robí, ale už pri prvých porovnaniach je tam množstvo 
emisií, ktoré sú prekročené,  

- uviedol, že mesto Šaľa sa bude určite vyjadrovať k týmto projektom a bolo by dobré, keby 
sa tomuto venovala  pozornosť, pretože ide o zdravie nás všetkých,    
        

Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že by sa chcel vrátiť k tomu anilínu, pretože ho v meste oslovilo dosť ľudí na túto 

tému, výroba anilínu sa má začať v roku 2014 a má trvať dva roky, Duslo a. s. 
v súčasnosti spotrebuje ročne 36 500 ton, ale má vyrábať až 70 000 ton anilínu,  

- uviedol, že anilín je podozrivý ako karcinogénna látka, vyváža sa do Západnej Európy, ale 
v Západnej Európe je výroba anilínu dlhodobo zakázaná, uviedol, že táto látka patrí 
k silným jedom,  

- ďalej uviedol, že anilín sa v súčasnosti vyrába v Česku, kde sa má v roku 2013 výroba 
zastaviť, v Rusku, kde sa má takisto výroba zastaviť a v „Dimitrovke“ v Bratislave, kde na 
základe vyhlásenia Magistrátu Bratislavy bude výroba zastavená a presunutá do 
spoločnosti Duslo, a. s., 

- uviedol, že nevie, aké bolo stanovisko mesta, ale vie, že v súčasnosti je tento projekt na 
posudzovaní EIA na Ministerstve životného prostredia SR, myslí si, že mesto by výrobou 
anilínu chytilo znova dobrú „pliagu“ z hľadiska zdravia a životného prostredia,            

 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že projekt výroby anilínu je v procese posudzovania, dávali sme k nemu 

stanovisko a žiadali sme, aby sa to posúdilo z pohľadu vplyvu na zdravie obyvateľov 
dotknutého regiónu, 

- ďalej uviedla, že na Ministerstve životného prostredia SR sa uskutočnilo vážne rokovanie 
ohľadom rozsahu hodnotenia, bol určený rozsah hodnotenia a teraz je to v štádiu 
vypracovávania správy o hodnotení, keď bude táto správa vypracovaná, bude zaslaná 
dotknutým obciam, bude prístupná širokej verejnosti a v priebehu správy o hodnotení 
bude aj verejné prerokovanie, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia spoločnosti Duslo,  
a. s., 
 

Mgr. Július Morávek       
- uviedol, že to má stáť 58 mil. EUR a má sa vytvoriť 34 nových pracovných miest, opýtal 

sa, či stojí za 34 pracovných miest ohroziť zdravie tisícok ľudí,  
 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že pri spúšťaní nových prevádzok v spoločnosti Duslo, a. s. sú väčšinou pracovné 

miesta veľmi zredukované, takisto je to pri čpavku 4., kde sa vytvorí osem pracovných 
miest,  
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Martin Alföldi 
- uviedol, že na internete sa uvádza, že anilín je rozšírená priemyselne vyrábaná látka, ktorá 

sa používa v chemickom priemysle, v posledných rokoch 20. storočia sa v Európe ročne 
spotrebovalo viac ako 650 000 ton, z toho je prevažná väčšina vyrobená v Západnej 
Európe a Spojených štátoch,   

- uviedol, že dňa 17. 04. 2013 sa uskutočnilo stretnutie u nového generálneho riaditeľa 
spoločnosti Duslo, a. s. Ing. Cingra, hovorilo sa aj o tom, čo uviedla Ing. Haládiková; je 
proces v rámci zákona o posudzovaní, budú posudzované všetky tieto alternatívy,  
k výrobe cyklohexyalmínu posudzovanie už prebehlo, napriek tomu, že boli občania 
upozornení na prerokovanie správy EIA, tak okrem štyroch novinárov, zástupcov 
spoločnosti Duslo, a. s., bol z verejnosti prítomný jeden občan,  

- uviedol, že to sledujeme, čo sa týka emisií a imisií, spoločnosť Duslo, a. s. v pravidelných 
intervaloch informuje mesto správami, uviedol, že k tomu, či Obvod životného prostredia 
má alebo nemá právo informovať, k tomu sa nebude vyjadrovať, ale myslí si, že v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je povinný takéto čísla 
vydať,         

 
Juraj Soltó 
- uviedol, že cesty sa po zime už začali čistiť, ale opýtal sa, čo bude ďalej s výtlkmi, 

s prepadnutými chodníkmi, napríklad na ulici Vlčanskej a pri krčme „Fajka“, tieto 
chodníky boli už opravené, ale treba ich spraviť poriadne,  

- uviedol, že on býva na ulici Vlčanskej 4 a živý plot, o ktorom už hovoril, bol z časti 
odstránený ale z časti nie, artézska studňa už funguje,  

- ďalej uviedol, že by si občania z domu, kde býva chceli zväčšiť priestor na parkovanie, čo 
im bolo pred pár rokmi prisľúbené, a to takým spôsobom, že je tam umiestnených päť 
kontajnerov, ktoré tam zavadzajú, a ktoré zabrali tri miesta na parkovanie, preto požiadal 
o pomoc mesto, či by sa tam nedali uložiť betónové kocky, na ktoré by sa tieto kontajnery 
premiestnili,  

- upozornil na to, že pred bytovým domom stojí voda, čo občanom znepríjemňuje život, 
ďalej upozornil na veľké množstvo bariér, ktoré sa vyskytujú v meste, ide napríklad 
o tabule, ktoré sú umiestnené v priestore pri vstupoch do obchodov, ktoré slabozrakí 
a nevidiaci nevidia a bránia im vo vstupe,  

- ďalej uviedol, že pri garážach na ulici Vlčanskej sa teraz kosí tráva a požiadal, aby sa táto 
pokosená tráva aj odvážala a  nevie, prečo sa vyrúbalo tak veľa stromov a nepáči sa mu to, 

- uviedol, že ul. Kukučínova smerom na ul. Budovateľskú už to viackrát kritizoval, ale asi 
bude musieť zavolať televíziu, keď to ináč nejde, kde ide o to, že keď sa z ulice 
Kukučínovej ide smerom doprava, tak tam sú rozporné tabule, dali tam nové, ale nechali 
tam aj staré tabule a nie je jasné, čo teraz platí, ďalej upozornil na to, že nie je označená 
cesta tabuľou, ktorá by ukazovala smer ku spoločnosti Duslo, a. s., 

- poďakoval sa primátorovi mesta, v mene Únie slabozrakých a nevidiacich, za bezplatné 
zapožičanie estrádnej sály a komisii ekonomickej, že odpustili imrežijné náklady,    

 
Milan Daniel 
- uviedol, že sa chcel pôvodne vyjadriť ku školám, pretože on bol iniciátorom diskusie na 

facebooku, zaujímali ho niektoré informácie a fakty, ktoré potreboval vedieť z dôvodu 
rozhodovania sa o tom, kam umiestni svoje deti, pretože je pre neho veľmi dôležitá kvalita 
vzdelávania, morálnosť ľudí, ktorí prichádzajú s jeho deťmi do kontaktu, a takisto 
voľnočasové aktivity, ktoré si myslí, že mládeži veľmi prospievajú,  

- myslí si, že za päť rokov, teda za obdobie čo sú tu ako rodina, ale aj ako združenie 
odviedli veľmi dobrú prácu, nie sú mestu, ani nikomu na príťaž,  
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- uviedol, že z niektorých vecí, ktoré tu odzneli sa mu zdá, že často to nie je o tých 
najpodstatnejších bytostiach, pre ktoré sa rozhodujeme alebo pre ktoré sa tieto veci dejú, 
a to sú deti,  

- uviedol, že očakával, že riaditelia škôl tu zostanú a vypočujú si jeho príspevok, pretože ich 
dopredu informoval, že príde, a že sa ich opýta na niektoré veľmi dôležité veci a fakty, na 
ktorých sa oni medzi sebou dohodli pri rušení škôl, ďalej uviedol, že on tieto fakty spísal, 
dal ich na webovú stránku „Šaľa – tvoje mesto“, mali možnosť sa k nim vyjadriť, keď nie 
tak, tak minimálne v diskusii, ktorú inicioval a bol zavolaný, ale stalo sa, že jeden 
z riaditeľov škôl ho práve kvôli tomuto verejne napadol, s vyhrážaním sa na webovej 
stránke „Šaľa – tvoje mesto“, čo on považuje za veľmi zlé, napriek tomu nebolo jeho 
iniciatívou vytvoriť priestor na takýto „ping – pong“, ale skôr zistiť a dopracovať sa 
k číslam, ktoré sú veľmi dôležité, a to je zistiť, ktorá zo škôl nespĺňa podmienky na to, 
aby mohla byť udržiavaná, a aby do nej mohli chodiť deti, chcel, aby to bolo priamo 
povedané občanom, pretože podľa vyjadrenia Ing. Mečiara sa o tom rozhoduje už päť 
rokov a za také obdobie sa nenašiel priestor na zistenie týchto vecí, teda ktorá škola by 
mala alebo nemala byť zrušená,  

- myslí si, že optimálne riešenie je v rukách poslancov, ktorých si občania volili, myslí si, 
že dôvera voči nim by tu mala byť, a preto ako občan chcel vedieť, ku zrušeniu ktorej 
školy príde, aby vedel, ako sa má rozhodnúť čo ďalej urobiť so svojimi deťmi, nakoľko 
má dieťa so špecifickými potrebami, o ktoré sa musí starať, 

- uviedol, že riešil niekoľko závažných vecí na škole Hollého, odkiaľ svoje deti odhlási, 
hlavne z dôvodu, že morálne predpoklady človeka, ktorý túto školu riadi, a s ktorým sa 
dostal do problému kvôli napadnutiu a fyzickému ublíženiu jeho dieťaťu, ktoré bolo 
vyriešené veľmi laxne, ďalej uviedol, že jeho synovi bol diagnostikovaný nádor, správa 
psychologičky, v ktorej sa hovorilo, aký prístup jeho dieťa potrebuje bola doručená 
riaditeľovi školy a napriek tomu ho nechali prepadnúť, myslí si, že to nie je spravodlivé 
a žiada vedenie mesta respektíve poslancov mesta, aby sa táto jeho osobná a rodinná 
situácia riešila a vyriešila, a aby sa prístup na tejto škole zmenil,  

- ďalej uviedol, že nahlásil deti na ZŠ Pionierska, riaditeľka školy odmietla ich prijať, ale 
zákonný dôvod mu neuviedla,  

- myslí si, že ľudia, ktorí vychovávajú jeho deti, by mali spĺňať ďaleko vyššie predpoklady, 
ako je len odbornosť,  

- ďalej uviedol, že jeho združenie sa angažuje v rôznych spoločenských aktivitách a ponúka 
priestor aj na správu nejakých budov, kde nie je možnosť platiť nejakých ľudí, uviedol, že 
by si chceli zobrať na starosť nejaké verejné miesta, aby ich neničila mládež a ponúkali by 
bezplatnú spoluprácu, 

- uviedol, že býva v „Hepaji“, ktorý sa nachádza pri hlavnej ceste, opýtal sa, či by sa im 
nedalo pomôcť, tým že by sa umiestnila tabuľa niekde na most, ktorá by informovala 
vodičov, že je tam výjazd vozidiel,  

- uviedol, že pri riešení vecí, s ktorými je konfrontovaný, a ktoré sú veľmi prospešné 
a nikdy neboli verejnosťou odmietnuté, by očakával, že ak má niekto zlé skúsenosti 
s niekým, nie s nimi, poprosil, aby sa to obrátilo na tých, ktorých sa to týka, ale nie 
smerom k nim, myslí si, že sú veľkým prínosom pre mesto a chcú len nezištne pracovať 
a pomáhať.                                  
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o financovaní 
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Šaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa - materiál číslo  
B 2/2/2013  

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v materiáli sú uvedené dotácie pre jednotlivé materské školy, opýtal sa, 

z akého dôvodu je rozdiel vo výške dotácií, 
 
PaedDr. Michal Vrbovský  
- uviedol, že je tam rozdiel preto, lebo to závisí od prevádzkových nákladov, čo sa týka 

napríklad MŠ na ZŠ J. Murgaša, táto škola je zateplená, sú tu podstatne nižšie náklady na 
energie, a takisto to závisí od zloženia pedagogického kolektívu, pokiaľ sú tam 
vysokoškolsky vzdelané učiteľky, tak sú vo vyššej platovej triede, ako stredoškolsky 
vzdelané,  

- ďalej uviedol, že je to rozlíšené aj podľa toho, čo chceme v rámci opráv a údržby na 
jednotlivých materských školách urobiť, uviedol, že je tam komplexne celý rozpočet a ten 
je vydelený potom počtom žiakov, preto je tam taký rozdiel, preto sa to nedalo en bloc, 
náklady sú takýmto spôsobom rozdielne a keby sa to dalo en bloc, tak by sa stalo, že 
niektoré materské školy by mali naviac a niektoré by mali menej,   

 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že keď to financuje mesto, tak to prerozdelenie by malo byť, ale nevie, či sa 

z týchto čísiel dá vyčísliť, ktorá materská škola ako pracuje, uviedol, že ide o veľké 
rozdiely, nevie či sa to nedá nejako hospodárnejšie robiť,  

 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že celé tieto problémy sa riešia pri schvaľovaní rozpočtu,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že aj tak mu nie je jasné, prečo sú tam také rozdiely, opýtal sa, či sa s tým nedá 

niečo robiť, aby neboli také veľké,   
 
PaedDr. Michal Vrbovský 
- uviedol, že keď zoberie napríklad dotácie pre MŠ Budovateľskú a MŠ Družstevnú, tie sú 

približne rovnaké, pre MŠ Hollého je nižšia, MŠ Okružná má síce vymenené okná, ale nie 
je zateplená a tento rok je tam potrebné riešiť strechu, teda v tých prostriedkoch je 
zarátaných aj 12 600 EUR, ktoré my dáme na strechu a z toho titulu je to akoby navýšenie 
rozpočtu, ďalej uviedol, že pri MŠ 8. mája je vidieť, že nedávame navyše žiadne 
prostriedky, len na bežnú prevádzku a prevádzkové náklady sú znížené, pretože ide 
objekt, ktorý je zateplený, a ktorý má nižšie náklady na energie.       
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o financovaní základných 
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2013 o financovaní základných 
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Protesty prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009  

o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných 
miestach v znení zmien a doplnkov a proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení 
zmien a doplnkov - materiál číslo B 3/2/2013  

Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, prečo protesty podáva Okresná prokuratúra v Nových Zámkoch, keď Šaľa patrí 

pod Galantu,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v trestných veciach je pre nás miestopríslušná Okresná prokuratúra v Galante 

a vo veciach samosprávy je miestopríslušná Okresná prokuratúra v Nových Zámkoch. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

1. protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 327/12-8 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien 
a doplnkov, 

2. protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 328/12-8 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej 
pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov, 
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B. vyhovuje 
1. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 327/12-8 proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien 
a doplnkov, ktorým navrhuje napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť, 

2. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch č. Pd 328/12-8 proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní zábavnej 
pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhuje 
napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušujú 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach v znení zmien 
a doplnkov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál 
číslo B 4/2/2013 

Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS   
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, ktorým sa zrušujú: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009,  
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003, 
- Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa  

č. 6/2003,  
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008, 

1. schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2013, ktorým sa zrušujú: 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2009 zo dňa 02. 07. 2009,  
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2012 zo dňa 26. 01. 2012, 
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2003 zo dňa 25. 09. 2003, 
- Dodatok č. 1 zo dňa 11. 10. 2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa  

č. 6/2003,  
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2008 zo dňa 06. 11. 2008. 
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Prezentácia: 12 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení  

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Šaľa - materiál číslo B 5/2/2013 

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
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, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v predloženom znení. 

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

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - 
materiál číslo B 6/2/2013 

Predložila Ing. Edita Haládiková, Referát životného prostredia, OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v § 15 Drobné stavebné odpady ods. (3) je zvýraznená časť „v objeme väčšom 

ako 1 m3/rok/osobu“, opýtal sa prečo, 
 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že je to zvýraznené len kvôli tomu, že pätnásť dní pred konaním mestského 

zastupiteľstva musí byť všeobecne záväzné nariadenie zverejnené, táto časť bola doplnená 
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do materiálu až jeden deň po jeho zverejnení, pretože nedopatrením to nebolo doplnené, 
zvýraznené je to z dôvodu, aby bolo vidieť, že sa to doplnilo,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v § 17 ods. (2) chýba text, 
 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že sa tu posunulo len číslovanie, teda odst. (3) má byť odst. (2). 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa,  

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali – naviac práce - materiál číslo F 2/2/2013  
Predložila Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát 
investičných činností     
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Matajsová uviedla, že v materiáli je jedna sčítacia chyba, ktorá omylom zostala 
z predchádzajúceho materiálu, a to celková cena naviac prác nie je 128 698,75 EUR, ale 
správna suma je 124 192,45 EUR.  
Uviedla, že predložený Dodatok č. 2 nie je podpísaný od zhotoviteľa, pretože podpísanú 
verziu sme obdržali až v ten deň, keď bol materiál už distribuovaný.   
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či sa dá vymáhať vyčíslená škoda, ktorá vznikla chybami urobenými v projekte,  

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že to určite budeme uplatňovať u projektanta, ale aký scenár to bude mať ďalej si 

netrúfa povedať, ako sa zachová projektant, či skončíme pri súdnou spore alebo nejakom 
znaleckom posudku, alebo či by to súd posúdil ako opodstatnené naviac práce z titulu 
projektu, to nevie teraz povedať,   
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MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, ako bol tento projektant vybratý, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že projektant bol vybratý výberovým konaním, v tej dobe to asi bola podprahová 

zákazka, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, ako sa k tomu stavia projektant,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že projektant navrhuje úplne iný pomer chýb vzniknutých z titulu chýb projektu 

a chýb z titulu nepredvídateľných okolností, nemá taký názor ako my, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, akú sumu navrhuje projektant,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že projektant vychádzal zo svojho rozpočtu, ani nie z rozpočtu zhotoviteľa 

a hovoril tam o sume 25 000 EUR bez DPH na jeho strane a zvyšok 90 000 EUR na našej 
strane, z toho rozpočtu, ktorý on spracoval, ktorý je zhruba o 7 000 – 8 000 EUR s DPH 
nižší, ako je nakoniec rozpočet zo zhotoviteľom, teda je to vlastne v opačnom garde, ako 
navrhujeme my, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, kde máme záruku, že keď to zaplatíme, tak to vysúdime,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že ona predpokladá, že to skončí súdnym sporom, pretože keď on má iný názor, 

keď si my aj uplatníme škodu a vystavíme mu faktúru, tak predpokladá, že on sa bude 
brániť,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či nemôžeme pred pokračovaním zažalovať projektanta,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že sme reklamovali projektovú dokumentáciu, ale na základe stanoviska 

právničky, konkrétna výška škody vie byť vyčíslená, keď nám škoda fyzicky nastane, 
pokiaľ nebudeme stavbu realizovať, tak nám fyzicky škoda nenastane, nastane možno iná, 
že prídeme o príspevok, znova zopakovala, že nevie povedať, ako by to skončilo v prípade 
súdneho sporu,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že v podstate, keď prídeme o príspevok, budeme z dôvodu zlého projektu po ňom 

požadovať napríklad 2 mil. EUR, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že na základe diskusie s právničkou, by sme my mali urobiť všetky kroky preto,  

aby sa nám škoda znížila, keď vlastne vôbec nebudeme práce realizovať, mohli by sme 
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mať škodu napríklad 90 000 EUR a tým, že nebudeme mať snahu nijakým spôsobom to 
dielo dokončiť a vyprodukujeme si škodu 2 mil. EUR, nevie ako to súd zhodnotí, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, koľko stál projekt, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že projektová dokumentácia stála cca 25 000 EUR, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že projektant uznáva škodu zhruba v takej výške, takže by vlastne robil zadarmo 

a vlastne by sa mu nič až tak nestalo, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že nevie povedať, či sa na to projektant takto pozeral, či si tú sumu zobral podľa 

výšky projektu,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nech posúdi systém toho, že keď do toho pôjdeme, či tým utrpíme škodu, 

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že podľa stanoviska právničky, vo finančnom vyjadrení sú naviac práce pre nás 

škoda, a hneď keď to zrealizujeme, tak nám to dielo v takej navýšenej hodnote bude 
odovzdané, my ten majetok v tej vyššej hodnote budeme vlastniť, napriek tomu to bude 
považované za škodu, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že teraz je nejaká úvaha, že nám môže byť spôsobená škoda, opýtal sa, či 

neexistuje niečo také, aby sme predišli tej škode, pretože podľa neho chceme predísť tej 
škode, ide len o vyčíslenie tej škody, že tu nejaká škoda bude, na tom sa dohodli všetky 
strany,  

- uviedol, že teraz ide o to, či právnička pri 3 mil. alebo 4,5 mil. EUR pri všetkej úcte 
k mestskej právničke, je presne tá, ktorá to vie odhadnúť, keď si na niektoré menej 
závažné veci voláme externých právnikov, uviedol, že on sa len pozerá dopredu, aby k tej 
škode nedošlo, pretože projektant uznáva, že nejaká škoda je, my uznávame, že je, 
spoločnosť, ktorá stavbu realizuje asi tiež, myslí si, že my máme povinnosť predchádzať 
škodám, že taký zákon existuje, opýtal sa, či to nie je cesta, aby sme predišli škode,    

  
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že sme dostali takú odpoveď, že pokiaľ my tie naviac práce nezrealizuje, tak nám 

škoda na naviac prácach nevznikla, pravdepodobne nám vznikla iná škoda, že nebudeme 
môcť dočerpať prostriedky,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že ak to nebudeme realizovať bude na strane EURO-BUILDINGU, a. s. možnosť 

odstúpenia od zmluvy a možnosť vymáhania ušlého zisku,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že teraz ide o to, že tušíme, že bude škoda, ale musíme tú škodu aj zrealizovať, 

aby sme si ju mohli vymáhať,  
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Martin Alföldi 
- uviedol, že my nerealizujeme škodu, my realizujeme projekt, na základe ktorého nám 

vznikne škoda, pretože sme došli na to, že sú chyby v projekte,    
 
Ing. Peter Andráši 
- znova zopakoval, že pokiaľ nezrealizujeme projekt, nevznikne nám škoda, zároveň nás 

zaväzuje niečo, aby sme predchádzali škodám, opýtal sa, či by nebolo dobré dať to 
prehodnotiť nejakej renomovanej kancelárii, pretože zrealizovať niečo, aby sme vytvorili 
tú predpokladanú škodu, o ktorej vieme, že vznikne mu pripadá choré,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že Ing. Matajsová už povedala, že sme si v reklamácii uplatnili chyby projektu 

u projektanta, teda prvý krok sme spravili, opýtal sa, akú škodu mu máme teraz vyčísliť, 
   
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že sa obáva toho, že keď vznikne škoda, táto projekčná kancelária sa bude za tri 

minúty volať inak, pretože sa to tak robí, navrhol, aby si mesto zobralo na pomoc 
napríklad spoločnosť EURO-BUILDING, a. s., nech so svojimi právnikmi navrhne, čo je 
možné voči projektantovi podniknúť,  

- ďalej uviedol, že je presvedčený, že zaplatíme cca 150 000 EUR, ktoré sa niekde stratia 
a nikdy mesto žiadnu sumu naspäť nedostane, treba preskúmať tú možnosť, aby sa teraz 
dalo právne chytiť niečoho, voči tej kancelárii, ktorá si nespravila robotu, ako mala, 

   
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že sa nad týmto veľa zamýšľali, je fakt, čo hovorí In. Andráši, že možno po 

prvom našom liste a po prvom uplatnení si škody, ešte v priebehu realizácie projektu 
projekčná kancelária sa premenuje a zanikne, 

- uviedla, že ak sa rozhodneme ísť cestou, že si budeme uplatňovať škodu, ale napriek tomu 
budeme aj realizovať projekt, tak toho projektanta, ako partnera budeme potrebovať ešte 
celý rok a pol, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že z taktického hľadiska, my budeme toho projektanta ešte potrebovať, preto ho 

nechceme žalovať teraz, ale v tej chvíli, keď to postavíme a zrealizujeme tú škodu, tak ten 
projektant sa pravdepodobne premenuje,   

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že pri každej zmene projektu, pri čomkoľvek, čo sa týka projektu, potrebujeme 

stanovisko a odobrenie projektanta, žiaľ ešte potrebujeme súčinnosť a spoluprácu z jeho 
strany, to sa týka všetkých projektov,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čo povedal riadiaci orgán,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že riadiaci orgán nás vyzval k tomu, aby sme pripravili dodatok s tými vecami, 

ktoré sú tu predložené s tým, že aj tam hľadajú spôsob, ako nám schváliť predĺženie 
projektu, pretože toto súvisí aj s predĺžením projektu, vidia cestu, ako sa to dá spraviť, ale 
jediná podmienka z ich strany bola, že všetky tie práce budú z pohľadu oprávnených  
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a neoprávnených výdavkov pre ministerstvo považované za neoprávnené, uviedla, že toto 
bolo predbežné stanovisko z elektronickej komunikácie,    

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čo hovoria právnici kontrolného orgánu na to, že ideme robiť škodu,   
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že kontrolný orgán nerieši našu škodu, oni sa s tým z pohľadu našej škody 

nezaoberajú, preto to považujú za neoprávnené výdavky, aby z pohľadu čerpania 
nenávratných prostriedkov nedošlo k navýšeniu tejto čiastky,   

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či to nerieši nejaký orgán, ktorému záleží na správe peňazí,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že viac informácií k tejto veci nevie poskytnúť, čo sme boli schopní, to sme so 

zhotoviteľom vyrokovali, nebolo to jednoduché čo sa týkalo termínov, ani čo sa týkalo 
ceny,  
   

Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že 13. 11. 2012 boli práce prerušené, v materiáli je uvedené, že je možnosť 

nových, ďalších investícií, pretože stav je dnes horší, ako bol v novembri 2012, 
- uviedol, že ak bude hypoteticky uvažovať, že sa dnes dodatok schváli, oni zistia ďalšie 

škody, opýtal sa, či potom sa práce znova prerušia a bude sa rokovať o nových škodách 
alebo stave toho objektu, ktorý tu nie je zakomponovaný, 

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že toto nevie vylúčiť ani potvrdiť, stavebný dozor upozornil na to, že tam ešte 

naviac práce môžu vzniknúť,  
 

Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, koľko to zasa bude, my nemáme aktuálny stav stavu objektu k marcu alebo 

aprílu, je to posudzované k 13. 11. 2012, 
- ďalej uviedol, že je zarážajúce, že sa v Šali neurobil geologický prieskum a sondy na 

objekte, pretože sú tu tekuté piesky, ďalej bol zle použitý materiál navrhovaný v projekte 
napríklad na vodovodné rozvody, bola zle postavená protipožiarna ochrana, ako celok, 
myslí si, že to sú veci, ktoré by projektant nemal urobiť,  

- uviedol, že na základe stanoviska RSDr. Gálla, má po dokončení vzniknúť nová 
organizácia s plnou kapacitou 80 osôb, vtedy to bude rentabilné a nebude treba doplácať 
z mestského rozpočtu, dnes podľa legislatívy a podľa žiadostí spĺňa požiadavky len 
dvadsaťpäť osôb, teda chýba päťdesiatpäť osôb, samofinancované to má byť pri plnej 
kapacite osemdesiat osôb,  

- opýtal sa, či máme garancie, že tých osemdesiat osôb bude, ak má vzniknúť nová 
organizácia a nemôže to prevádzkovať tá organizácia, ktorá dnes existuje,    
 

Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že niektoré práce, ktoré sme predpokladali, že sa po zime objavia, sú už v tomto 

dodatku zahrnuté, napríklad omietky, ale či sa objaví ešte niečo, to nevie povedať, 
- uviedla, že čo sa týka geologického prieskumu, bol projektant zaviazaný, že si zabezpečí 

podklady, ale je fakt, že to čo sa tam vyskytuje, nie je geológia z podložia, ale je to 
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navozený riečny piesok, v časti objektu, kde sa kopala šachta, je riadny únosný podklad, 
vo vnútri objektu je piesok, ale to je od seba vzdialené cca 10 metrov,  

- uviedla, že čo sa týka vodovodných rozvodov, projekt bol na vyjadrení u požiarnikov  
a neboli k tomu pripomienky, upozornil nato zhotoviteľ, že by bolo dobré to znova 
prehodnotiť a projektant uznal, že tam bola zrealizovaná chyba, 

- ďalej uviedla, že teraz nedá nikto garanciu, do akej miery bude zariadenie naplnené,   
 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že je pravda, čo povedal Mgr. Morávek o podloží a nerozumie tomu, že to 

projektant neriešil,  
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že projektant zohľadnil, že sú tu tekuté piesky, pretože nadstavba, ktorá tam má 

byť je založená na pilótach, hlavy a základy pilót sú zrealizované, ale to, že pod 
existujúcimi podlahami je piesok, to nie je geológia, to je tam navozené,  

 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh  
- uviedol, že pred pár mesiacmi sme v súvislosti s takými akciami diskutovali vo väzbe na 

štatút mesta na základe protestu prokurátora sa upravil štatút mesta tak, že nakoniec 
mestské zastupiteľstvo len berie na vedomie takéto záležitosti,  

- ďalej uviedol, že nakoľko mestské zastupiteľstvo nemá rozhodovaciu právomoc 
o základnej zmluve, netuší, prečo by malo rozhodovať o dodatkoch k tejto zmluve,    

- podal poslanecký návrh, aby mestské zastupiteľstvo nie súhlasilo, ale zobralo na vedomie 
čo sa stalo, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že podľa štatútu a upozornenia prokurátora, ak mestské zastupiteľstvo schváli 

v rozpočte finančné prostriedky na danú investičnú akciu, mestský úrad zrealizuje 
verejným obstarávaním a vyberieme víťaza, ktorý zrealizuje konkrétnu stavbu,  

- ďalej uviedla, že na toto už dalo mestské zastupiteľstvo raz súhlas v rozpočte a my už 
vlastne nepotrebujeme súhlas mestského zastupiteľstva na uzatvorenie zmluvy, ale vo 
vzťahu k domovu dôchodcov a v zmluve o dielo je uvedené, že práce naviac musí schváliť 
mestské zastupiteľstvo, 

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že zmluva o dielo bola schvaľovaná v mestskom zastupiteľstve ešte v roku 2011,  

súčasťou zmluvy o dielo bolo ustanovenie, že ak budú nejaké naviac práce, tak môže byť 
podpísaný dodatok až po jeho prerokovaní v mestskom zastupiteľstve, 

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že by chcel zovšeobecniť to, čo mu z tohto vychádza, uviedol, že veľakrát 

diskutoval na tému akcií financovaných z eurofondov, že sa ženieme za tým, ako za 
vykúpením, vždy sa na úvod namaľuje nejaká schéma, čo sú oprávnené a neoprávnené 
náklady a žiaľ ani jedna akcia financovaná z eurofondov neskončila bez nejakých 
dodatkov,    

- uviedol, že tie dodatky je treba financovať z mestskej pokladne, ktorá má vážne problémy, 
ktoré sa podľa jeho vedomostí skôr nevylepšujú, schéma je stále rovnaká, aby sme stihli 
podania prihlášky, spracujú sa podklady, spracuje sa nejaký projekt, ktorý zároveň slúži 
ako podklad pre súťaž, pre tender a každý tender doteraz skončil tak, že vysúťažená cena 
je značne pod odhadovanými nákladmi, rozbehne sa akcia a za chvíľu sa objaví dodatok,  
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- uviedol, že štát nemá záujem, aby tie navyše práce išli z eurofondov, tak to mesto musí 
zaplatiť samo zo svojej kasy a je to začarovaný kruh, 

- uviedol, že teraz máme na stole domov dôchodcov, kde sme sa rozhodovali z nejakého 
sociálneho hľadiska, že mesto by malo mať takéto zariadenie, vyzeralo to super, pretože 
to malo byť okolo dva milióny a mesto by to nestálo skoro nič, a teraz máme problém, 
vyhlásená firma sa zaťala, má požiadavky na navyše náklady, vo vzduchu je revitalizácia 
a ďalšie akcie, ktoré sú rozbehnuté z eurofondov a toto „perpetum mobile“ sa nezastaví 
a nevie, aká je predstava predstaviteľov mesta, z čoho to všetko utiahnuť, keď tá príjmová 
stránka mestského rozpočtu sa nenapĺňa, to nechápe, aj keď sa jeho voliči budú hnevať, 
toto nie je možné podporovať a on sa s tým nestotožňuje, nehovoriac o zodpovednosti za 
škody spôsobené projektantmi a vlastne nemáme na nich páku, pretože sa to rýchle 
vysúťaží, netrvá sa na tom, že majú mať poistenú zodpovednosť za škody, ktoré spôsobia 
a vždy to padne na plecia mesta a mestskej kasy,   

- uviedol, že nie je nastavený na to, aby do nekonečna podporoval takúto aktivitu, pretože 
skončí jeden dodatok a do mesiaca tu bude ďalší a bude to nekonečný príbeh, 

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že sa stotožňuje s tým, čo povedal Ing. Bartošovič, ďalej uviedol, že čo sa týka 

jednotlivých verejných obstarávaní boli podpísané nasledovné dodatky: ZŠ Murgaša -
dodatky v sume 275 451 EUR, čo je cca 8,5 mil. Sk; rekonštrukcia knižnice – dodatky 
v sume 55 000 EUR čo je 1,65 mil. Sk; MŠ Hollého – dodatky v sume 115 000 EUR, čo 
je 3,45 mil. Sk; výmena okien na MŠ Pázmaňa – dodatky v sume  78 500 EUR, čo je 2,35 
mil. Sk; MŠ 8. mája – dodatky v sume 56 965 EUR, čo je 1,7 mil. Sk, dodatky doteraz 
činili  17 500 000 Sk a keď teraz k tomu priráta 150 000 EUR, bude to činiť 22 mil. Sk, 

- uviedol, že toto takisto nemôže podporiť.  
 

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

návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatku č. 1 zmluvy o dielo 
uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava 
(IČO 35683066) na realizáciu stavby Domov dôchodcov Šaľa“, predmetom dodatku č. 2 
sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 124.192,45 EUR bez 
DPH, celkom 149.030,94 EUR s DPH, 

B. berie na vedomie 
uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 521 v znení jej dodatku č. 1 zmluvy o dielo 
uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava 
(IČO 35683066) na realizáciu stavby Domov dôchodcov Šaľa“, predmetom dodatku č. 2 
sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 124.192,45 EUR bez 
DPH, celkom 149.030,94 EUR s DPH. 
 

Prezentácia: 14 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013 - materiál číslo C 1/2/2013  
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že keď sme konštruovali, ako má vyzerať tento materiál, tak v každom prípade 

tam malo byť aj očakávané plnenie k 31. 12. 2013, nevie prečo sa to tak nestalo, ale 
očakáva, že keď sa tento materiál bude prerokovávať niekedy nabudúce , tak to tam bude.   

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

vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013, 
B. berie na vedomie 

vývoj rizík rozpočtu mesta k 28. 02. 2013. 
 
Prezentácia: 11 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, sa opýtal prítomných, či súhlasia s tým, aby zasadnutie 
mestského zastupiteľstva pokračovalo aj po 22.00 h, a to až do ukončenia programu, t. j. 
prerokovania všetkých bodov podľa predloženej pozvánky. 
 
Hlasovanie o návrhu, že zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať  
do ukončenia programu: 
Prezentácia: 11 
Za:    9  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať aj po 22.00h, a to až do 
ukončenia programu. 
 
 
2. Návrh platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 4/2/2013 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ    
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- požiadal, aby bolo predložené stanovisko komisie ekonomickej, 
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 Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že stanovisko komisie ekonomickej bolo hlasovať o alternatíve A. navrhnutého 

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

návrh platu primátora mesta Šaľa, 
B. súhlasí   

s platom primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho s účinnosťou od 01. 01. 2013 
podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 2 327,- Eur. 

 
Prezentácia:   9 
Za:    8  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.  
 
Prezentácia: 11 
Za:  11  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa - materiál číslo C 5/2/2013      
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia navrhla odmenu vo výške 0 %. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

odmenu vo výške 0 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01. 07. 2012 
do 31. 12. 2012. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. 

Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/2/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
   
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť prenájom pozemku a odporúča 
požadovať od žiadateľa náhradu škody, t. j. nájomné od vybudovania parkoviska, ktoré bude 
vyčíslené v nájomnej zmluve, alikvotná časť za rok 2010, 2011 a 2012, bude to 
zakomponované do zmluvy.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

B. konštatuje, 
že v zmysle § 7 ods. 8 VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení 
neskorších predpisov: 

1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní parkoviska na 
vlastné náklady slúžiaceho pre reštauráciu GALVAN ako aj pre širokú verejnosť, 

2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa  
3. apríla 2013, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, register C katastra nehnuteľností, parc.  
č. 2009/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 183 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, 
v celkovej cene 121,33 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť GALVAN s.r.o., so 
sídlom Hlavná ul. 33/36, Šaľa, IČO: 36560201, spoločnosť zapísaná v OR SR Trnava, 
vložka č. 16437/T, zastúpená konateľkou Ivanou Luxovou. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. MVDr. Anton Jasenovec a MUDr. Soňa Jasenovcová, bytom Nemocničná 6, Šaľa – 

prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 2/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila stiahnuť uvedený materiál z rokovania 
a prerokovať ho až po zameraní skutočnej výmery odpredávaného pozemku.  
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Diskusia:  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, ako to vlastne je, či je pozemok zameraný alebo nie, pretože v dôvodovej správe 

si prečítal, že bude zameraný, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že v materiáli je najprv uvedená dôvodová správa k teraz predkladanému 

materiálu, potom je pre pripomenutie uvedená aj dôvodová správa k predchádzajúcemu 
materiálu, teda pozemok je už zameraný. 

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

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

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:  
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane vlastného majetku, 
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013, 
C. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nemocničnej ul. v Šali, vedeného v reg. C 
katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parc. č. 2056/1, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 160 m2, v cene 59,749 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 9 559,84 Eur pre 
MVDr. Antona Jasenovca a MUDr. Soňu Jasenovcovú, obaja bytom Nemocničná 6, Šaľa, 
v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s podmienkou, že pokiaľ 
novovybudovanú spevnenú plochu oplotí, preloží existujúci chodník vybudovaný 
z betónových kociek a napojí ho na existujúci asfaltový chodník z Nemocničnej ul., na 
vlastné náklady. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia (námietku vzniesol 
Ing. Štefan Bartošovič). 
 
Hlasovanie o vznesenej námietke: 
Prezentácia: 13 
Za:  12  
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
Opakované hlasovanie: 
Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Ing. Peter Juriš a PaedDr. Erika Jurišová, PhD., Gagarinova 443/13, Šaľa – prevod 

pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 3/2/2013 

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

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

1. že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta, ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v:  
1.1 predchádzajúcich predajoch pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom, 
1.2  znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto  

lokalite za rovnakým účelom, 
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013, 
C. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Záhradníckej ul. v Šali, časť par. registra C 
katastra nehnuteľností č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Šaľa, v zmysle 
geometrického plánu č. 29/2012, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 452/2012, 
ide o novovytvorenú 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: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Dezider Klincko a spol., Dolná 522/10, Šaľa – prevod pozemku na Dolnej ul. v Šali  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/2/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Ing. Tóthová doplnila do návrhu uznesenia bod č. 6, ktorý omylom z návrhu uznesenia 
vypadol.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:  
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v efektívnom využití zanedbaného 

a nevyužívaného pozemku, 
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013, 
C. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Dolnej ul. v Šali, vedeného v reg. C katastra 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parc. č. 582, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere cca 127 m2 (výmeru upresní geometrický plán), v cene 49,790 Eur/m2, t. j. 
v celkovej cene cca 6 323,33 Eur pre: 
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: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. MÁHRMONT, s.r.o. Nitrianska 72, Šaľa – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/2/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
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A. prerokovalo 
prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, 
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:  
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu 

vybudovania príjazdovej komunikácie na vlastné náklady kupujúceho,  
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013, 
C. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod 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, v cene 48,951 Eur/m2, v celkovej cene  
35 000,00 Eur, pre spoločnosť MÁHRMONT, s.r.o., Nitrianska 72, Šaľa, IČO 36555576, 
zastúpená konateľom Mgr. Ladislavom Máhrom. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Samuela a Martinu Samuelovú, 
bytom Robotnícka 983/1, Šaľa – opätovná žiadosť - materiál číslo D 6/2/2013 

 
Predkladateľka stiahla materiál z rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod majetku 

mesta – pozemok pod trafostanicou na Nábrežnej ul. v Šali - materiál číslo  
D 7/2/2013 

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

prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou na Nábrežnej ul. v Šali, 
B. konštatuje, 

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
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C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku na Nábrežnej ul. v Šali, vedený v reg. E katastra 
nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, v katastrálnom území Šaľa, časť parc. č. 30/1, 
orná pôda, od ktorej boli v zmysle geometrického plánu č. 233/2012, vyhotoveného 
geodetickou kanceláriou GEODETI, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 
486/2012, dňa 11. januára 2013, odčlenené a novovytvorené parc. č. 134/4, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 5 m2 a parc. č. 134/5, ostatné plochy o výmere 13 m2, spolu 
o výmere 18 m2, ktoré sú predmetom prevodu, v cene 50,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 
900,00 Eur pre Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava.   

 
Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť  

o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 8/2/2013 
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa, 
B. schvaľuje 

zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení elektrických vedení, prípojok a iných 
súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na pozemkoch v reg. E 
katastra nehnuteľností, vedených na liste vlastníctva č. 7266, časť parc. č. 28 orná pôda, 
časť parc. č. 27/2 orná pôda, časť parc. č. 1313/1 ostatné plochy, časť parc. č. 30/1 ostatné 
plochy a na pozemku v reg. C katastra nehnuteľností, vedeného na liste vlastníctva č. 1, 
časť parc. č. 136 zastavaná plocha a nádvoria, v rozsahu geometrického plánu 
vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEODETI, pod číslom 75/2012, overeného 
Správou katastra Šaľa, pod číslom 487/2012, zo dňa 28. januára 2013, v prospech 
oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava, za 
jednorázovú odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 6 848,00 Eur. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh 
- podal procedurálny návrh, aby sa o materiáloch D 9/2/2013 až D 14/2/2013 hlasovalo  

en bloc.  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- o materiáloch D 9/2/2013 až D 14/2/2013 hlasovať en bloc  
Prezentácia: 12 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý. 
 
 
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – 

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo  
D 9/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Návrh uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa, 
B. schvaľuje 
 v zmysle § 9a ods. 2 písm. c) VZN č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

v znení VZN č. 3/2012 a VZN č. 6/2012:  
1. zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení a vedení kanalizačného potrubia 

PVC 300, stoka „T“ na časti pozemku v katastrálnom území Šaľa, parc. reg. E katastra 
nehnuteľností č. 311, zastavaná plocha a nádvorie, v dĺžke 201,02 m, vedený na liste 
vlastníctva č. 7266, v rozsahu geometrického plánu č. 34/2012, vyhotoveného 
geodetom Ing. Tomášom Bagim, overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 
512/2012, dňa 9. januára 2013,  

2. zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení a vedení vodovodného potrubia rad 
„1“ HDPE PE 100 DN 110 a rad „1-1“ HDPE PE 100 DN 110 na časti pozemku, parc. 
reg. C katastra nehnuteľností č. 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie, v dĺžke 
132,76 m a parc. č. 3198/120, ostatná plocha, v dĺžke 93,01 m, v rozsahu 
geometrického plánu č. 5/2013, vyhotoveného geodetom Ing. Tomášom Bagim, 
overeného Správou katastra Šaľa, pod číslom 53/2013, dňa 22. februára 2013,  

v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v prospech oprávneného Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO 
36 550 949, za jednorázovú odplatu, v zmysle zmlúv o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, vo výške 2,00 Eur. 
 
 

10. Zdenko Malcho, Záhradnícka 26, Šaľa – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Návrh uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

1. že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011  
o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta:  
1.1 ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že žiadateľ pozemok 

dlhodobo užíva ako oplotený dvor pri firemnej budove, 
1.2 zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013, 
2. že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného 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 
1. zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Staničnej ul. v Šali: 

- parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2879/23, zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 1 640 m2 (v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) vyššie citovaného VZN), 

-  parcela registra C katastra nehnuteľností č. 2879/21, zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 133 m2 (v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) vyššie citovaného VZN)  

v katastrálnom území Šaľa, spolu o výmere 1 773 m², v cene 46,471 Eur/m², t. j.  
v celkovej cene 82 393,08 Eur pre Zdenka Malcha, trvale bytom Záhradnícka 26, 
Šaľa, v celosti,   

2. zriadenie vecného bremena na pozemok, parc. č. 2879/23, zastavaná plocha 
a nádvorie, týkajúce sa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu podľa stanoviska 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., číslo 9493/2013/13 zo dňa  
18. 03. 2013 (príloha č. 1). 

 
 
11. Slavomíra Cesneková a manžel Patrik, Šaľa, J. Palárika 397/2 – žiadosť o prenájom 

pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 11/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Návrh uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

B. konštatuje, 
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
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a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti  
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania 
záhradky, 

b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
bol zverejnený dňa 03. 04. 2013, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, 
parc. č. 789/85 o výmere 309 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v sume 50,99 Eur/rok 
a časť parc. č. 789/72 o výmere 39 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 3,86 Eur/rok 
za časť chodníka, v celkovej sume 54,85 Eur/rok, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej 
parc. č. 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03/2002 zo dňa  
25. 07. 2002, pre Slavomíru Cesnekovú a manžela Patrika, bytom Šaľa, J. Palárika 397/2, 
na dobu neurčitú.   

 
 
12. Nikoleta Nagyová, Šaľa, Nešporova 1007/1 – žiadosť o prenájom pozemku – 

záhradky, vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 12/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Návrh uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

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

a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania 
záhradky, 

b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
bol zverejnený dňa 03. 04. 2013, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, 
časť parc. č. 2522/1, záhrady o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, spolu v sume 
49,50 Eur/rok, pre Nikoletu Nagyovú, bytom Šaľa, Nešporova 1007/1, na dobu neurčitú. 
 
 

13. František Pressel, Šaľa, Narcisová 1947/15 – žiadosť o prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 13/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Návrh uznesenia v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,  
B. konštatuje, 

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu 

a zásobovania prevádzky „Pizzéria Italia“, 
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa 

bol zverejnený dňa 03. 04. 2013, 
C. schvaľuje 

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.  
č. 3080/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu 
v sume 16,58 Eur/rok, za účelom realizácie prístupu a zásobovania prevádzky „Pizzéria 
Italia“, z rozoberateľnej dlažby na vlastné náklady, pre Františka Pressela, bytom Šaľa, 
Narcisová 1947/15, na dobu neurčitú. 

 
 
14. Patrik Polák, SNP 2340/48A, Šaľa, IČO: 34 758 691 – žiadosť o prenájom pozemku 

vo vlastníctve mesta, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 14/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Návrh uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,  
B. konštatuje, 

že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov: 
a) ide o  prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v  užívaní pozemku 

nachádzajúceho sa okolo objektu vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 3233), 
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

zverejnený dňa 03. 04. 2013, 
C. schvaľuje 

prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.  
č. 2677/2, ostatné plochy o výmere 60 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume  
39,78 Eur/rok, za účelom vybudovaných a užívaných spevnených plôch okolo objektu na 
vlastné náklady, pre Patrika Poláka, so sídlom Šaľa, SNP č. 2340/48A, IČO: 34 758 691, 
do doby platnosti Nájomnej zmluvy na pozemok č. 23/2005-OSMM zo dňa 07. 11. 2005, 
t. j. do 28. 10. 2025 formou dodatku k tejto zmluve. 

 
Diskusia k predloženým materiálom nebola. 
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Hlasovanie o predložených návrhoch uznesení: 
 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 9/2/2013, D 10/2/2013, D 11/2/2013,  
D 12/2/2013,  D 13/2/2013 a D 14/2/2013 v navrhnutom znení. 

 
 

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 
103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 
01  Šaľa - materiál číslo D 16/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či schvaľujeme len zámer alebo už aj cenu, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že sa schvaľuje aj cena, teda zámer osobitného zreteľa za cenu 49,790 EUR/m2, 
 
Ing. Peter Andráši 
- navrhol zmeniť navrhnutú cenu na hornú hranicu hodnotovej mapy, 
 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- opýtal sa, či bolo konzultované aj s majiteľom ostatnej časti, aby sa tam nevytváral nejaký 

cíp, pretože stále hovoríme, že ulica má byť rovno, opýtal sa, či nebol vyzvaný aj tento 
majiteľ na odkúpenie tejto časti,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že boli ohlásení manželia Melicheroví, ktorí sú rodičia jedného z manželov, 

geometrický plán je doriešený tak, že sa dá použiť na obidva zmluvné odplatné prevody, 
ale zrejme čakajú na cenu, súhlasia s tým, že by to chceli vysporiadať a odkúpiť.   

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Petra 
Andrášiho v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemku na ul. SNP v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
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B. schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v  reg. C katastra 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie, 
na ul. SNP v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d)  
VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti 
pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle 
geometrického plánu č. 27/2012, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom 
Petrom, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 48/2013 dňa 19. februára 2013, ide 
o odčlenenú a novovytvorenú parcelu č. 1680/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  
19 m2, v cene 56,429 Eur/m2, v celkovej cene 1 072,15 Eur, pre Jozefa Kučeru, trvale 
bytom Šarfická 103/24, 900 28  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 
1187/2, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 

Prezentácia: 13 
Za:    8 
Proti:    0 
Zdržal sa:   5 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

16. Milan Pekarík, Kukučínova 13, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov na Vlčanskej ulici  
v Šali, parc. č. 728/103 - materiál číslo D 17/2/2013 

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

prevod pozemku na Vlčanskej ulici v Šali, parc. č. 728/103, 
B. konštatuje, 

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod 
pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, garážou súp. č. 5745 
v radovej zástavbe, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku na Vlčanskej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra 
nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 728/103, zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 29,874 Eur/m2, v celkovej cene  
567,61 Eur, pre Milana Pekaríka, Kukučínova 13, 927 01  Šaľa. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

17. Patrik Polák, Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemkov na ul.  
L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - materiál číslo D 18/2/2013  

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

prevod pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, parc. č. 1611/113 a parc. č. 1611/114, 
B. konštatuje, 

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách 
zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:  
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci tom, že pozemky parc. č. 1611/113 

a parc. č. 1611/114 žiadateľ využíva ako vchod a zásobovací vstup do svojej 
prevádzky,    

2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 3. apríla 2013, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod 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 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: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 

 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
18. Angelika Tóthová, Hollého 1846/30, 927 05  Šaľa – Veča; Ildikó Jarošová, Nitrianska 

1934/14, 927 05  Šaľa – Veča; Karol Csizmadia, Bottova 1021/8, 927 01  Šaľa – 
prevod pozemkov na Bottovej ulici v Šali, parc. č. 2645/100 - materiál číslo  
D 19/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
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Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 

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

prevod pozemku na Bottovej ulici v Šali, parc. č. 2645/100, 
B. konštatuje, 

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

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku na Bottovej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra 
nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 2645/100, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 36,513 Eur/m2, v celkovej cene 
693,75 Eur, pre: 
1. Angeliku Tóthovú, Hollého 1846/30, 927 05  Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 

1/3, v cene 231,25 Eur, 
2. Ildikó Jarošovú, Nitrianska 1934/14, 927 05  Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 

1/3, v cene 231,25 Eur, 
3. Karola Csizmadiho, Bottova 1021/8, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/3, 

v cene 231,25 Eur. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
19. miniBODKA, Cintorínska 2, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových 

priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
- materiál číslo D 20/2/2013  

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- spresnil, že ide o priestor bývalej veterinárnej ambulancie, ktorý je v zadnej časti so 

samostatným vchodom, teda nejde o objekt, ale je to súčasť objektu, odporučil schváliť 
túto žiadosť, pretože robia bohumilú činnosť. 

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

žiadosť o  prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči, 
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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 sociálnej a charitatívnej činnosti 

občianskeho združenia miniBODKA, 
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 02. 04. 2013, 

C. schvaľuje  
nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči a režijné 
náklady spojené s užívaním vo výške 1,00 euro/rok/celá výmera pre občianske združenie 
miniBODKA. 

 
Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 

 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
20. 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 21/2/2013 

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

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 IV.“, podľa predloženého návrhu, 

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných 
podkladoch,  
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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 4. zasadnutí MsZ  
v roku 2013. 

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

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

21. HP centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali, 
parc. č. 890/4 – opätovná žiadosť - materiál číslo D 22/2/2013 

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

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

že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecného 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 36273295, 
zastúpená konateľom Slavomírom Prílepkom. 
 

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

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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22. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na 
kúpu pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX.“ a opätovný návrh podmienok na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 23/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala žiadne 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 
pozemku na Kráľovskej ul. v Šali – IX.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže,   

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

Kráľovskej ul. v Šali – X., 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 3. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
 

Prezentácia: 12 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

23. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na 
kúpu pozemku za ČS PHM SHELL v Šali-Veči“ a opätovný návrh podmienok na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 24/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala žiadne 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 
pozemku za ČS PHM SHELL v Šali – Veči“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže, 

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

ČS PHM SHELL v Šali – Veči – II.“, podľa predloženého návrhu 
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch  
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 4. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
 

Prezentácia: 13 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

24. 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 – II.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 25/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, o koľko je menšia výmera, ktorá teraz vznikla, ako bola doteraz, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že je menšia o 140 m2, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či chceme nechať tú istú cenu, aj keď sa nikto neprihlásil, uviedol, že tomu 

nerozumie, všade znižujeme, lebo sme neuspeli a teraz to nechávame v rovnakej výške, 
opýtal sa, či to chceme predať alebo chceme o ďalší mesiac ďalšiu súťaž,   

- opýtal sa, akú to má logiku, že zmenšíme plochu a chceme za to rovnakú sumu  
200 000 EUR,    
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Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že úvodný návrh bol vo výške 600 000 EUR, potom bol návrh 200 000 EUR, 

s tým že to nemajú byť stavebné pozemky, ako sa pôvodne myslelo, ale má tam byť 
telocvičňa,  

- uviedla, že toto je návrh mestského úradu, treba navrhnúť cenu, akú požadujú poslanci,  
 
MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- navrhol, aby sa dala cena 180 000 EUR, podmienky si budeme klásť my, myslí si, že tam 

nemôže niekto robiť čo chce.   
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu MUDr. Jozefa 
Grella  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 - II.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže, 

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 – III.“,  podľa predloženého návrhu 

2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch s tým, že minimálna 
kúpna cena bude 180 000 Eur,  

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 4. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
 

Prezentácia: 13 
Za:    9 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

25. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v lokalite bývalého 
zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
pre spoločnosť AQUA WAAG s.r.o., Bratislavská 47, 924 01  Galanta - materiál číslo  
D 26/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala žiadne uznesenie. 
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Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, koho sú okolité pozemky, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že ide o pozemky, ktoré sú v dlhodobom nájme Povodia Váhu, Slovenského 

pozemkového fondu a pod.,  
 
Milena Veresová 
- opýtala sa, prečo je taká nízka cena, a či táto spoločnosť to spraví pre všetkých zadarmo 

alebo tam budú podnikať,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že nepredložili podnikateľský zámer, ale predpokladá, že to bude pre všetkých 

obyvateľov Šale a okolia, určená cena vychádza z hodnotovej mapy. 
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemkov v lokalite bývalého 
zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh 
v Šali - Veči, vedených v reg. E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, parc. 
č. 1453/300, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 385 m2 a parc. č. 1453/500, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 88 m2, spolu o výmere 473 m2, v katastrálnom území Šaľa, 
v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) bod 2 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 užíva od r. 2008 a v súlade s jeho 
podnikateľskými aktivitami tieto nehnuteľnosti majú tvoriť nedeliteľnú súčasť oddychovej 
a športovej zóny pre obyvateľov mesta Šaľa a jeho okolia, v cene 3,319 Eur/m2, 
v celkovej cene 1 569,89 Eur, v prospech spoločnosti AQUA WAAG  s.r.o., so sídlom 
Bratislavská 47, 924 01  Galanta. 
 

Prezentácia: 12 
Za:    9 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

26. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava – zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 27/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Božena Tóthová upravila návrh na uznesenie tak, že pôvodný text v písmene C. sa 
očísluje ako bod č. 1. a doplní sa bod č. 2. v znení predložiť informáciu o konkrétnej výške 
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odplaty určenej podľa znaleckého posudku pre etapy I. až VI. na 3. zasadnutie MsZ dňa  
27. 06. 2013.     
  
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala žiadne uznesenie. 

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

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa, 
B. ruší 

Uznesenie č. 2/2012 – XXXIV. zo dňa 19. apríla 2012,   
C. schvaľuje 

1. zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby a kontroly plynového 
potrubia podľa projektu Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov Šaľa 
I. až VI. etapa, v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike, na pozemkoch registra 
C a E KN k. ú. Šaľa, vedených na LV č. 1 a č. 7266 v rozsahu určenom 
geometrickými plánmi 2/1/2012, 2/2/2012, 2/3/2012 a 2/4/2012 vyhotovenými 
spoločnosťou JUMI, s.r.o. Bratislava, overenými Správou katastra pod č. 357/2012 
dňa 20. 11. 2012, pod č. 284/2012 dňa 03. 08. 2012, pod č. 285/2012 dňa 03. 08. 2012, 
pod č. 259/2012 dňa 10. 07. 2012 a geometrickými plánmi 18/2011 a 2/2012 
vyhotovenými Ing. Slavomírom Karakom, Nitra, overenými Správou katastra pod  
č. 501/2012 dňa 16. 01. 2013 a pod č. 500/2012 dňa 16. 01. 2013 v prospech 
oprávneného SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava za 
jednorazovú odplatu stanovenú podľa znaleckého posudku pre etapy I. až VI., 

2. predložiť informáciu o konkrétnej výške odplaty určenej podľa znaleckého posudku 
pre etapy I. až VI. na 3. zasadnutie MsZ dňa 27. 06. 2013.     

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

 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

27. 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 28/2/2013 

Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala žiadne uznesenie. 

 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, aký súvis majú odhadované náklady na rekonštrukciu areálu na Dolnej 



 71

s verejnou súťažou, 
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že pokiaľ si pamätá z predchádzajúcej diskusie, ktorá prebehla vtedy, keď sa 

schvaľoval rozpočet, tak tu rezonovalo, že nemôže ísť mestská polícia na Dolnú, lebo 
nemáme vyčíslené náklady a nevieme, koľko to bude stáť a mal by byť vypracovaný 
nejaký odborný odhad, 
 

Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že on osobne sa domnieva, že to nebolo tak, že tam nemôže ísť mestská polícia, 

preto, že nemáme odborný odhad, je možno nejaký záujem ich tam dať, on netuší prečo 
by tam mali byť, ale to možno nie je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, ale 
načo tam je tento odhad, to mu vôbec nedáva zmysel.      

 
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: 14 
Za:    5 
Proti:    3 
Zdržal sa:   6 

 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 

 
 

E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
Neboli predmetom rokovania. 

 
 
 
 
 



 72

F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
2. Kúpna zmluva na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na 

zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ - materiál číslo F 1/2/2013  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že v úvode dnešného rokovania mestského zastupiteľstva sme mali materiál – 

prehľad o verejných obstarávaniach, kde je uvedené, že opatrenia na zlepšenie kvality 
ovzdušia v Šali; teraz nevie, či to správne chápe, že súťaž bola v časti výsadba izolačnej 
zelene zrušená,  

- uviedol, že keď si matne spomína, v minulosti, keď sa tu toľko diskutovalo o tých 
súťažiach, tak mal taký dojem, že všetky tie podsúťaže musia byť úspešné, aby to ako 
celok fungovalo, 

- uviedol, že teraz sa už nakúpili čistiace vozidlá a kúpna zmluva je podpísaná, opýtal sa, 
ako to vlastne je, 

 
Ing. Jana Nitrayová      
- uviedla, že súťaž na výsadbu izolačnej zelene bola zrušená, momentálne sa pripravuje 

nová, ktorá prebieha a v kúpnej zmluve je daná podmienka, že môžeme odstúpiť od 
zmluvy, ak nám neoverí proces verejného obstarávania Ministerstvo životného prostredie 
SR tak, ako to urobilo v predchádzajúcej súťaži na zeleň, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že keďže zmluva bola podpísaná, tak môžeme iba konštatovať toľko, že akt sa 

stal,  
- opýtal sa, že ak tie vozidlá špeciálnej čistiacej techniky budú dodané, koľko ľudí bude 

musieť mesto prijať do stavu na prevádzkovanie, a aké budú náklady s tým vozidlom, 
pretože tam sú podmienky, koľko „zametacích“ týždňov musí byť v prevádzke v priebehu 
jedného roka, lebo postaviť vozidlo do garáže a nepoužívať je v rozpore s platnou 
legislatívou európskej únie, teda aké to vyvolá osobné a vecné náklady, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedol, že ide o dvoch zamestnancov, bolo nám potvrdené, že môžu byť na čiastočný 

pracovný úväzok, ktorí boli zahrnutí v rozpočte, teda ide o jedno pracovné miesto, ale 
z merateľných ukazovateľov sú to dvaja,  

- uviedla, že aké sú celkové náklady na prevádzku vozidla, si teraz nepamätá, ale náklady 
na PHM a mzdové náklady sa dávali do rozpočtu,  

 
Mgr. Július Morávek 
- skonštatoval, že je to zakomponované v rozpočte na rok 2013, 
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- opýtal sa, koľko automobilov sa zakúpilo, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že ide o dve autá, 
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Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že na každom automobile bude niekto na polovičný úväzok, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že sa to môže riešiť aj takýmto spôsobom. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Kúpnu zmluvu na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na zlepšovanie 
kvality ovzdušia v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – nadlimitná zákazka s názvom „Opatrenia na 

zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky“, 
b) Kúpnu zmluvu na dodávku čistiacej techniky v rámci projektu „Opatrenia na 

zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“ číslo 101/2013 s predávajúcim UNIKONT 
SLOVAKIA spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom,  
IČO: 35786078, DIČ: 2020256436, IČ DPH: SK2020256436. 

 
Prezentácia: 13 
Za:    7 
Proti:    0 
Zdržal sa:   6 

 
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 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Primátor mesta pozval prítomných na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri 
príležitosti 900. výročia mestskej časti Veča, ktoré sa uskutoční dňa 17. 05. 2013 o 13.00 h. 
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Alena Demková 
 
 
MUDr. Igor Bečár 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Milena Veresová 
 
 
členovia: Ing. Marián Antal 
 
 
              Ing. Erika Velázquezová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 9. mája 2013   


