
ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

27. júna 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  
5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
11 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
 
Ospravedlnení: RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar, 
Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: nebol predložený žiadny návrh na doplnenie alebo 
na zmenu navrhnutého programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 11 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/5/2013 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 - materiál číslo A 2/5/2013 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/5/2013 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 

4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013 - materiál 
číslo A 4/5/2013  
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO 
 

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

alkoholických nápojov na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/5/2013 
predkladá Peter Krokavec, náčelník MsP  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb - materiál číslo B 2/5/2013 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011  
a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012 - materiál číslo  
B 3/5/2013  
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

4. Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie 
(2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012; Informácia o novom 
programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta 
Śaľa - materiál číslo B 4/5/2013  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ 

C. Hospodárenie mesta 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012; Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2012 - materiál číslo C 1/5/2013 
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ; RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ 
OSS; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  

2. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 04. 2013 - materiál číslo C 2/5/2013  
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP  

3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/5/2013 
predkladá Margita Simighová, referát právny a VO 

4. Úhrada straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál číslo C 4/5/2013  
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.                    
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D. Majetkové záležitosti 
1. Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami - materiál číslo D 1/5/2013 

predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
2. PharmDr. Gabriela Štefančová, Gorkého 2111/7, Šaľa – prevod pozemku na Lúčnej 

ul. v Šali, mestská časť Veča - materiál číslo D 2/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Malcha, Záhradnícka 26, Šaľa – 
opätovná žiadosť - materiál číslo D 3/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Nivy v Šali - 
Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Kozu a Denisu Kozovú, obaja 
trvale bytom Nivy 1466/13, 927 05  Šaľa – Veča - materiál číslo D 4/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

5. Jozef Kučera, Šarfická 103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silvia Kučerová, Smetanova 
1187/2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali 
- Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martu Kusú, L. Novomeského 
711/10, 927 01  Šaľa; Emíliu Kocúrovú, Hlavná 1409/36, 924 01  Galanta; Máriu 
Vavrovú, Švermová 1445/33, 924 01  Galanta - materiál číslo D 6/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

7. Ing. Jerzy Józef Nehring, Partizánska 8, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na Hlbokej 
ulici v Šali, parc. č. 2202 - materiál číslo D 7/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul.  
L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrika Poláka, 
Októbrová č. 1186/72, 924 01 Galanta – opätovná žiadosť - materiál číslo D 8/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

9. Centrum S.A., s. r. o., Námestie Sv. Trojice 855, 927 00  Šaľa, IČO: 35 958 847 – 
žiadosť o prenájom pozemku v spoluvlastníctve mesta a návrh spôsobu nakladania 
s majetkom mesta – odplatný prevod pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
- materiál číslo D 9/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

10. KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Šaľa, Nezábudková 565, IČO: 45 898 103 – žiadosť 
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 10/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

11. Tibor Križovič a manželka Darina, Šaľa, Slnečná 1941/5 – žiadosť o prenájom 
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 11/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

12. Namik Saliji, Šaľa, Letná 2 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

13. SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03  Bratislava, IČO: 36 046 221 – návrh na 
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 13/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 
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14. G & G. s.r.o., Galanta, Šafárikova 429, IČO: 31 418 937 – žiadosť o prenájom 
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 14/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

15. Mária Kolláriková, Šaľa, Budovateľská 544/16; Ján Iľaščík, Šaľa, Budovateľská 542/6 
– žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 15/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

16. Miloslav Novotný a manželka Magdaléna, Šaľa, V. Šrobára 571/12 – žiadosť  
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 16/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

17. RAC spol. s r.o., P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245 – žiadosť  
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 17/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

18. Angelika Tóthová, Šaľa, Hollého 1846/30; Mgr. Ildikó Jarošová, Šaľa, Nitrianska 
1934/14; Karol Csizmadia, Šaľa, Bottova 1021/8 – žiadosť o prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 18/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

19. 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 19/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

20. miniBODKA, Cintorínska 2, 927 05  Šaľa; ZBOR SV. RODINY, o.z., Dózsova 5,  
927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome 
v Šali - Veči z  dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 20/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

21. Tanečný klub Jumping, Pribinovo nám. 6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom 
nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - materiál číslo D 21/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

22. Ladislav Melicher a Edita Melicherová, obaja trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01 
Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 22/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva o dielo – Údržba futbalového štadióna Šaľa - materiál číslo F 1/5/2013 
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM  

2. Zmena zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál číslo F 2/5/2013  
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

3. Menovanie konateľa - materiál číslo F 3/5/2013  
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

4. Zmena stanov spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál číslo F 4/5/2013  
predkladá Ing. Karol Mikloš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.   
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G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2013  
- materiál číslo H 1/5/2013 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

2. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2013 – 2017  
- materiál číslo H 2/5/2013 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

 
Časť IV. Ukončenie 

 
 

Martin Alföldi ospravedlnil neúčasť Ing. Alžbety Sedliačikovej – hlavnej kontrolórky na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva a uviedol, že materiály, ktoré mala predkladať, predloží 
on. 

 
Voľba návrhovej komisie 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
členovia: Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 11 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
prednostka Mestského úradu v Šali 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
overovateľov zápisnice nasledovne: MUDr. Jozef Grell a Ing. Marián Antal  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 10 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.  
Prezentácia: 11 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Martin Alföldi, primátor mesta, skonštatoval, že: 
Mgr. Alena Demková a MUDr. Igor Bečár, overovatelia zápisnice z 2. zasadnutia MsZ, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 18. apríla 2013;  
Ing. Tibor Baran a Mgr. Jozef Varsányi, overovatelia zápisnice z 3. zasadnutia MsZ, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 23. mája 2013;  
Ladislav Košičár a Ing. Július Bujdák, overovatelia zápisnice zo 4. zasadnutia MsZ, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 4. júna 2013; 
overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne 
námietky. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 5. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podal poslanec: 
 
Ing. Július Morávek  
- uviedol, že interpeluje primátora mesta a prednostku mestského úradu v nasledovných 

záležitostiach: 
1. S účinnosťou od 26. 11. 2011 je platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011 

o evidencii pamätihodností, podľa § 2/6 mala byť ustanovená a schválená odborná 
komisia, ktorá má realizovať viaceré úlohy. Komisia nebola doteraz ustanovená. 
Nositeľom úloh podľa § 3 tohto VZN má byť Odbor školstva, sociálnych vecí 
a kultúry, ktorý však už neexistuje; opýtal sa, kto je nositeľom agendy, ktorá je vo 
VZN citovaná.  
Uviedol, že ak by táto komisia existovala a plnila si svoje povinnosti, tak by sa určite 
nestalo, že sa odstráni oplotenie pred budovou vodoregulačného družstva (teraz sídlo 
ZUŠ). Budova je zapísaná medzi pamätihodnosti mesta a oplotenie existovalo už  
v roku 1906 a tvorilo súčasť budovy. 
Opýtal sa, kto dal súhlas na odstránenia oplotenia a kde sa teraz odstránené oplotenie 
nachádza. Ďalej uviedol, že s oplotením boli odstránené aj kroviny, ktoré na rozdiel od 
oplotenia neboli odnesené a už druhý mesiac hyzdia okolie budovy na Hlavnej ulici.   

2. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/1993 možno vyhradiť priestor 
z verejného priestranstva na parkovanie vozidiel. Na takéto vyhradenie priestoru 
z verejného priestranstva na parkovacie miesto musí uchádzač predložiť žiadosť 
s uvedením ulice, bytového domu a aj príslušného vchodu, a ako prílohu predložiť aj 
nákres polohy a po obdržaní rozhodnutia na vlastné náklady označiť parkovacie 
miesto zvislým a vodorovným značením. Vyhradenie priestoru je obmedzené 
požiadavkou mestskej časti, že takto môže byť vyčlenených iba 40 % priestoru a 60 % 
musí zostať voľných. Ak je pred bytovým domom šesť až sedem parkovacích miest 
a vyčlenia sa štyri miesta ako vyhradený priestor, tak je to viac ako 40 % a ani jedno 
miesto nie je označené zvislým a vodorovným značením. Uviedol, že tabuľka 
s evidenčným číslom vozidla nie je postačujúca, pretože len značenie určuje 
parkovacie miesto. Nejednotný výklad vyznačeného priestoru vyvoláva medzi 
majiteľmi vozidiel spory a vytvára nepriaznivú atmosféru. Okrem toho osobné vozidlá 
parkujú na trávnikoch, zakázaných miestach, v protismeroch a pod. Uviedol, že 
parkovanie v meste si vyžaduje riešenie operatívneho a koncepčného charakteru. 



 7

Opýtal sa, aký je postup prideľovania vyhradených miest z verejného priestranstva na 
parkovacie miesta a spätná kontrola dodržiavania zákonných podmienok. 

3. Opýtal sa, kedy sa začnú práce na stavbe domova dôchodcov, pretože priestor neustále 
chátra a podlieha devastácii. 
 

Ing. Július Morávek doplnil písomné interpelácie o ústnu interpeláciu: 
- uviedol, že dnes dostal e-mail aj s fotografiami z Mestského kultúrneho strediska 

v Šali – Veči, ktorý okrem neho dostal aj primátor mesta, prednostka mestského 
úradu, Ing. Tóthová, ktorý sa týka problému s občianskym združením Fotoklub Šaľa; 
uviedol, že do priestorov kultúrneho strediska bol nasťahovaný nábytok, ďalej je tam 
nanosených niekoľko škatúľ s knihami s tým, že Fotoklub Šaľa, o.z. má na poschodí 
vytvoriť knižnicu a čitáreň; nevie, či je to v súlade s nájomnou zmluvou, ale tým, že to 
tam nasťahovali, obmedzujú teraz vlastnú činnosť spoločenského domu, 

- uviedol, že 28. 06. 2013 tam má byť podujatie, ktoré organizuje Spoločenský dom 
v Šali – Veči; ďalej od 01. 07. 2013 do 04. 07. 2013 má byť celodenné podujatie 
„Prázdninové hry detí“; ďalej uviedol, že Fotoklub Šaľa, o. z. odinštaloval materiály, 
ktoré poskytol na výstavu „Večania Večanom“ Ing. Rehák; ďalej 14. 06. 2013 
odinštaloval výstavu prác detí ZŠ Bernolákova, ale čo je podľa neho nepríjemná 
záležitosť je to, že kedykoľvek vstupujú do objektu, napríklad 21. 06. 2013 vstúpila do  
budovy p. učiteľka s deťmi zo základnej školy; opýtal sa, či môže mať cudzia osoba 
kľúče od budovy a môže tam vojsť hocikedy, keď pracovníci spoločenského domu 
majú podpísanú hmotnú zodpovednosť,   

- zopakoval, že nevie, či je to v súlade so zmluvou, ale osobne je rád, že do textu 
zmluvy boli ako dodatok dané podmienky nájmu, ktoré ako komisia navrhovali, že 
Spoločenský dom v Šali – Veči, ako organizácia mesta, ako prenajímateľ, mesto tam 
môže robiť svoje vlastné podujatia, pretože s Fotoklubom Šaľa, o.z. tam stále narážali 
na problém,  

- opýtal sa, či má Fotoklub Šaľa, o.z. súhlas na zriadenie knižnice a čitárne v týchto 
priestoroch a či to nie je dôvod na rozviazanie zmluvy s týmto občianskym združením,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že čo sa týka súhlasu na to, aby tam zriadili knižnicu a čitáreň, tak oddelenie 

majetkové súhlas nedávalo, čo sa týka predmetu zmluvy, zmluva bola podpísaná pre účely 
Fotoklubu Šaľa, o.z., ide o štandardnú zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou 
a pokiaľ sú problémy, je možné nájom vypovedať aj bez udania dôvodu,  

- uviedla, že čo sa týka kľúčov, nájomca kľúče má, ale tá p. učiteľka, ktorá tam so 
spomínanými deťmi bola, určite nemala kľúče od správcu, ak to riešil takto nájomca, je to 
priestupok, nemôže to takto riešiť a určite nie bez vedomia správcu,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že tam vošli svojvoľne, odomkli si budovu a vošli dovnútra,  
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že podľa nej sa to dá klasifikovať ako závažný dôvod porušenia ustanovení 

nájomnej zmluvy a môžu sa z toho vyvodiť dôsledky,  
 

Martin Alföldi 
- uviedol, že keď si prečítal spomínaný e-mail, tak mu hneď napadlo, že je to dôvod na to, 

aby sa ukončil nájomný vzťah s Fotoklubom Šaľa, o.z., pretože to nie je prvý problém, 
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ktorý vo vzťahu k Mestskému kultúrnemu stredisku v Šali – Veči riešime; uviedol, že sa 
tieto skutočnosti preveria a budú sa riešiť,  

 
Mgr. Július Morávek 
- poďakoval sa organizátorom Večianskych a Šalianskych slávností, ktoré boli organizačne 

veľmi dobre zvládnuté a zvlášť poďakoval technikom na Šalianskych slávnostiach, ktorí 
v horúčave 35 ºC boli dva dni v plnom nasadení,  

 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že má v ruke žiadosť o odkúpenie pozemku a doplnenie žiadosti z 27. 02. 2012, 

ktorá sa týka kotolne CK 32, táto žiadosť bola adresovaná na mesto Šaľa a na vedomie 
mestskému zastupiteľstvu, uviedol, že nebude citovať z tejto žiadosti, hoci sa to týka aj 
rozpočtu mesta, ale v tejto súvislosti sa opýtal, prečo o tomto doplnení žiadosti nebolo 
mestské zastupiteľstvo informované, ďalej sa opýtal, čo mieni mesto s týmto doplnením 
žiadosti urobiť alebo či na túto žiadosť nejakým spôsobom reagovalo, a aké hrozí riziko 
z prípadného nepredaja je v súvislosti s vyrovnaním, nevyrovnaním, zvýšením záväzkov 
rozpočtu mesta Šaľa,  

- uviedol, že táto žiadosť má pečiatku podateľne 10. 04. 2013,     
 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že predmetná žiadosť bola zaevidovaná 10. 04. 2013, čo sa týka materiálu zo dňa 

18. 04. 2013, tak vtedy pri informáciách ohľadom vyhlásenia obchodnej súťaže povedala, 
že je žiadosť za 30 000 EUR, žiadateľovi bola zaslaná odpoveď, že sa môže prihlásiť do 
súťaže,   

 
 
Ing. Peter Andráši       
- upozornil, že by bolo dobré, aby tí, ktorí neodovzdali majetkové priznania ich v čo 

najkratšom čase odovzdali, 
- uviedol, že si spomína, že sa na ulici Hollého schvaľoval prenájom parkovacieho miesta 

alebo plochy (DANY Bar), kde si nájomník (DANY Bar) má na vlastné náklady 
vybudovať nejaké státie, ale nespomína si, že by sa bolo schvaľovalo vyasfaltovanie 
nájazdu o dĺžke možno aj 25 metrov rovno z cesty Hollého, to znamená, že si nájomník 
vyasfaltoval cca 25 metrový pás, ako nájazdový briežok na tie nové plochy, čím zabrali 
kus cesty a je to vyriešené, požiadal, aby sa to preverilo, pretože si myslí, že to sa 
neschvaľovalo,          

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne,  
 
Ing. Peter Andráši       
- uviedol, že sa tam treba ísť pozrieť a nepotrebuje na to žiadnu odpoveď.  
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/5/2013 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v časti - Následná   finančná   kontrola   výdavkov podprogramu – Nocľaháreň 

je mimo iného uvedené, že dve podmienky nie je možné vyhodnotiť, pretože nenastali 
podmienky ich plnenia, opýtal sa, či sa budú vyhodnocovať, ak nastanú podmienky na ich 
plnenie alebo je definitívne, že už to skončí a nebude to vôbec, uviedol, že z textu to 
nevyrozumel,  

 
Eva Nagyová  
- uviedla, že boli prijaté dve opatrenia, jedno sa týkalo hygieny občanov mimo domova, po 

vykonaní kontroly mesto pristúpilo k pozastaveniu, pretože hygiena sa vykonávala bez 
povolenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a tým nenastalo plnenie, lebo ten 
akt bol ukončený, 

- ďalej uviedla, že druhé opatrenie sa týkalo kontroly katolíckej jednoty, ktorá mala v čase 
kontroly v prenájme jednu miestnosť, ktorá slúžila, ako sklad ošatenia pre ľudí bez 
domova; po kontrole bolo prijaté opatrenie, aby sa právne doriešil tento vzťah, pretože 
nemali nájomnú zmluvu, uviedla, že sa to doriešilo tak, že katolícka jednota opustila tieto 
priestory a v súčasnosti ich využívajú zamestnanci mestského úradu na terénnu sociálnu 
službu,      

- uviedla, že pri týchto dvoch úlohách nenastalo plnenie, pretože pôvodne prijaté opatrenia 
nebolo možné vyhodnotiť ako nesplnené, lebo nenastalo ich plnenie,   

 
Mgr. Július Morávek 
- znova sa opýtal, či plnenie nastane, či budú také podmienky, že sa k tomu vrátime, že to 

pôjde ďalej, uviedol, že pochopil, že katolícka jednota tam už nebude, ale opýtal sa, či tá 
osobná hygiena vykonávaná dvakrát týždenne bude alebo nebude,  

  
Eva Nagyová  
- uviedla, že mesto v súčasnosti podniká kroky, ak získa súhlas Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva a bude mať financie na to, aby splnila podmienky, ktoré si bude 
klásť hygiena, tak to bude obnovené. 

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

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolami vykonanými ÚHK v roku 2012 v Mestskom úrade v Šali a v príspevkovej 
a rozpočtových organizáciách založených mestom, 
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B. berie na vedomie 
správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolami vykonanými ÚHK v roku 2012 v Mestskom úrade v Šali a v príspevkovej 
a rozpočtových organizáciách založených mestom. 

 
Prezentácia: 12           
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 - materiál číslo A 2/5/2013 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. 
 
Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/5/2013 
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva nebol odsúhlasený presun 

termínu na predloženie vízie kultúry, teraz poslanci berú niečo na vedomie, opýtal sa, ako 
to vlastne funguje,  

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že v tomto prípade mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že sú dve nesplnené 

uznesenia,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, dokedy budú nesplnené,  
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Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že dokedy to splníme, a to by sme chceli k 31. 12. 2013, uviedla, že mestské 

zastupiteľstvo to neschválilo, opýtala sa Ing. Andrášiho, ako by to podľa neho malo byť,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo dalo návrh minulý rok v auguste, opýtal sa, na čo sa 

vôbec o tom debatuje,  
 
Mgr. Július Morávek  
- uviedol, že včera dostal informáciu, že na tom materiáli pracuje žiaľ iba Mgr. Iványiová, 

pretože team zostavený nebol, uviedol, že o tri týždne bude mať hotový materiál s tým, že 
ho rozpošle na pripomienkovanie a predpokladá, že ho bude možné zaradiť na 
septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že by chcela poopraviť, že Mgr. Iványiová nie je len jedna, ktorá pracuje, 

podstata bola, aby to Mgr. Iványiová dala dokopy, a to čo sa dá dokopy, čo sa 
očistí, k tomuto sa mestské zastupiteľstvo bude vyjadrovať; komisia nebola tvorivá, myslí 
si, že toto je lepší postup.    

  
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 termínu plnenia úlohy z nasledovného uznesenia: 
Uznesenie č. 2/2013 – XXXVII. zo dňa 18. 04. 2013 
predložiť informáciu o výsledku OVS na 3. zasadnutie MsZ v r. 2013.  
T: zasadnutie MsZ v septembri 2013 

 
Prezentácia: 11 
Za:    9 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013 - materiál 

číslo A 4/5/2013  
Predložila Margita Simighová, referát právny a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Margita Simighová doplnila, že súťaž Rekonštrukcia športového povrchu – Mestská športová 
hala bola ukončená, boli zaslané oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, na prvom mieste 
sa umiestnil uchádzač SportReal Nitra s.r.o. s cenovou ponukou 99 100 EUR vrátane DPH.  
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Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či ešte stále sa cena vysúťaží podľa zákona, že najväčšie kritérium je cena, ide 

sa stále podľa toho, 
 

Margita Simighová 
- uviedla, že zákon nehovorí, že to môže byť len cena; zákon hovorí, že to môže byť 

najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka; uviedla, že verejný obstarávateľ 
si vyberie, podľa čoho bude hodnotiť, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či my sme si v tomto prípade vybrali najnižšiu cenu, 
  
Margita Simighová 
- uviedla, že áno, my sme si v tomto prípade vybrali najnižšiu cenu; ďalej uviedla, že 

kvalita je vždy opísaná v požiadavkách verejného obstarávateľa, ak uchádzač splní nami 
požadovanú kvalitu a všetky požiadavky, tak už ide len o cenu,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či je to podľa toho starého, pretože teraz by mal prísť nejaký nový zákon, kde to 

kritérium bude iné, 
 
Margita Simighová 
- uviedla, že kritérium zostane, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či to znamená, že vždy bude vyhrávať najnižšia cena,  
 
Margita Simighová 
- uviedla, že nie, pretože ani doteraz nebola kritériom vždy cena,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že on si doteraz nepamätá takú súťaž, kde by vyhrala vyššia cena; zopakoval, že 

v tomto prípade sme zvolili ako kritérium najnižšiu cenu s tým, že predpokladá, že každý 
sa zaviazal, že to spraví tak, ako sme požadovali, v tej chvíli sa to zdá ekonomicky 
najvýhodnejšie a teraz musíme len čakať, kto napíše akú zmluvu, 

 
Margita Simighová 
- uviedla, že zmluvu sme dali my a v zmluve je všade napísané, že dodané tovary aj 

zabudovaný materiál musí mať certifikát, musia to splniť a tým pádom zabezpečia kvalitu,   
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či je tam aj nejaká časť dodatkov,  
 
Margita Simighová 
- uviedla, že dodatky nebudú, 
 
Ing. Peter Andráši 
- požiadal, či by mu p. Simighová mohla takúto zmluvu poslať, 
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Margita Simighová 
- uviedla, že mu ju pošle, ale zmluva bude zverejnená aj na webe, 
 
Ing. Marián Antal 
- uviedol, že všetky materiály na Slovensku musia mať certifikát, neexistuje, aby sa 

zabudoval materiál, ktorý by nemal certifikát; uviedol, že tej podmienke trochu 
nerozumie,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že to bolo z toho dôvodu, že palubovka vyžaduje nejaké certifikáty, keď sa tam 

hrá okresná súťaž, najvyššia slovenská súťaž alebo medzinárodná súťaž, teda certifikáty, 
ktoré sa vyžadujú na to, aby sa aj reprezentačná hádzaná vrátila do Šale; uviedol, že to 
boli kritériá, ktoré museli splniť,    

 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, kedy by bola realizácia,  
 
Margita Simighová 
- uviedla, že podpis zmluvy bude 04. 07. 2013,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v zmysle zmluvy by sa mala realizácia ukončiť do 15. 08. 2013, pretože na  

17. 08. 2013 sa pripravuje podujatie k 70. výročiu hádzanej a turnaj o pohár generálneho 
riaditeľa spoločnosti Duslo, a. s., 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že cíti, že sa tu schyľuje k niečomu takému, že si poslanci myslia, že budú 

dodatky; uviedla, že aj nám sa zdá, že v súvislosti s palubovkou išla cena smerom dole, 
preto bola požiadavka, aby predložili materiál, ktorý bude použitý a ak ho schvália 
hádzanári, potom sa pristúpi k podpisu zmluvy,  

- ďalej uviedla, že upozornila na to, aby dodatky neočakávali, pretože tam nemajú kde byť 
práce naviac, pretože sa bude vymieňať všetko,  

- uviedla, že nevie, koľko opatrení je treba ešte urobiť, aby sme presvedčili poslancov, že 
nejde o to, aby sme znižovali cenu; uviedla, že robíme všetko, čo je v medziach zákona 
možné,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že radi počujú to, čo uviedla p. prednostka, ale ide o to, aby sa 04. 07. 2013  

(keď sa bude podpisovať zmluva) nezistilo, keď dajú dolu palubovku, že treba spraviť 
archeologický prieskum alebo nájdu dvojičku studne nachádzajúcej sa na Trenčianskom 
hrade, 

 
Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že to vylúčiť nemôže a nevie to ani ovplyvniť, nevie, akú odpoveď očakáva Ing. 

Andráši, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či to máme ošetrené v zmluve,  
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Mgr. Ing. Daniela Vargová 
- uviedla, že nevie Ing. Andrášimu vysvetliť, koľko opatrení je dosť na to, aby sme nevošli 

do zmluvy, ktorá bude nekvalitná; ďalej uviedla, že ak predložia niečo, čo nie je kvalitné 
a potvrdia to tí, ktorí tomu rozumejú, tak nepodpíšeme zmluvu, nepôjdeme do 
obchodného vzťahu, 
    

Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že jemu ide o to, aby tam bolo čo najmenej možností na to, aby sa po dvoch, 

troch týždňoch mohli domáhať dodatku. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013. 
 
Prezentácia: 11 
Za:  11 
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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o zákaze požívania  

alkoholických nápojov na území mesta Šaľa - materiál číslo B 1/5/2013 
Predložil Miroslav Martinček, zástupca náčelníka MsP  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia je priestorové 

vymedzenie, ale nikde sa nedočítal o časovom obmedzení, teda, či ten zákaz bude platiť 
dvadsaťštyri hodín alebo len do určitého času; opýtal sa, ako to bude na iných miestach, 
ktoré tu nie sú vymedzené. 

 
Počas diskusie k tomuto bodu programu došlo (cca o 15.30 hod.) k prerušeniu dodávky 
elektrickej energie. Predsedajúci vyhlásil prestávku. 
Vzhľadom k tomu, že prišlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie, Martin Alföldi, 
primátor mesta, navrhol (cca o 16.30 hod.) prerušiť zasadnutie mestského zastupiteľstva  
a pokračovať v rokovaní 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 02. 07. 2013 o 14.00 h. 
 
Hlasovanie o návrhu prerušiť rokovanie a o návrhu, že 5. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva bude pokračovať dňa 02. 07. 2013 o 14.00 h: 
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Prezentácia: 11 
Za:  10 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
 

ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bolo po odhlasovaní rokovanie mestského 
zastupiteľstva prerušené. Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že pokračovanie  
5. zasadnutia mestského zastupiteľstva bude dňa 2. júla 2013. 
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Jozef Grell 
 
Ing. Marián Antal 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
 
členovia: Ing. Peter Andráši 
 
                Ing. Július Bujdák    
               

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 18. júla 2013   


