ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo
5. decembra 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
9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných
11 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnení: Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,
Ing. Jozef Mečiar,
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné.
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Martin Alföldi
navrhol zmenu poradia prerokovania materiálu:
- celý blok D. Majetkové záležitosti prerokovať pred blokom C. Hospodárenie mesta
Milena Veresová
navrhla zmenu poradia prerokovania materiálu:
- materiál číslo D 10/9/2013 Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám –
žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov prerokovať pred časťou II. Interpelácie
Hlasovania o zmene poradia prerokovania materiálov nasledovne:
- celý blok D. Majetkové záležitosti prerokovať pred blokom C. Hospodárenie mesta

Prezentácia: 8
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.
Skúšobné hlasovanie:
Prezentácia: 12
Za:
10
Proti:
2
Zdržal sa:
0
Opakované hlasovanie:
Prezentácia: 12
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
1
-

materiál číslo D 10/9/2013 Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám –
žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov prerokovať pred časťou II. Interpelácie
Prezentácia: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Úprava programu zasadnutia bola schválená.
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Opakované hlasovanie:
Prezentácia: 12
Za:
12
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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Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o úpravu platnej zmluvy
o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním
nebytových priestorov - materiál číslo D 10/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Časť II. Interpelácie poslancov
Časť III. Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy
1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/9/2013
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 - materiál číslo A 2/9/2013
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/9/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na
parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta
Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo B 1/9/2013
predkladá Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ
D. Majetkové záležitosti
1. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
nebytového priestoru č. 1-10 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 1/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
2. 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“ - materiál číslo D 2/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Bernolákovej ulici
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Tótha, trvale bytom
Lužná 2355/13, 927 05 Šaľa - Veča - materiál číslo D 3/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
4. Peter Dora a Mária Dorová, Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku
vo vlastníctve mesta – rozšírenie a úprava výmery prenajatého pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
5. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Šaľa, Vlčanská 560/15, IČO: 31 442 676 – prenájom
pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na
dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
6. Namik Saliji, Šaľa, Letná 567/2 – opätovná žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
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7. INTEVO – SK s.r.o., Šaľa, Nitrianska 1751, IČO: 36 542 229 – prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
8. OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 719 – prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta, v lokalite bývalého kúpaliska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- materiál číslo D 8/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
9. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta –
ponuka na využitie predkupného práva - materiál číslo D 9/9/2013
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
C. Hospodárenie mesta
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 - materiál číslo
C 1/9/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
2. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013 - materiál číslo C 2/9/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/9/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015
a 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 - materiál číslo C 4/9/2013
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná
kontrolórka
5. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 5/9/2013
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
6. Plán verejného obstarávania na rok 2014 - materiál číslo C 6/9/2013
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
1. Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa – dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 270/2012 zo dňa 19. 06. 2012 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou
AVA-stav, s.r.o. Galanta - materiál číslo F 1/9/2013
predkladá Ing. Elena Matajsová, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, Referát
investičných činností
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.
Časť IV. Ukončenie
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Voľba návrhovej komisie
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na
zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Milena Veresová
členovia: Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč
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 Mgr. Július Morávek
Hlasovanie:
Prezentácia: 11
Za:
11
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:
RSDr. Peter Gomboš a Ladislav Košičár, overovatelia zápisnice z 8. zasadnutia MsZ, ktoré
sa uskutočnilo dňa 7. novembra 2013 overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice
a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 9. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá.
Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o úpravu platnej
zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené
s užívaním nebytových priestorov - materiál číslo D 10/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neakceptuje návrh na uznesenie, ktorý predložil
mestský úrad.
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Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či ten nedoplatok za roky 2011 a 2012 je nedoplatok za tieto roky alebo je to
nedoplatok z roku 2010 fakturovaný v roku 2011 a z roku 2011 fakturovaný v roku 2012,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že ide o vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2011 a 2012 a nedoplatok bol
fakturovaný v roku 2013,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či rok 2011 bol fakturovaný v roku 2013, ďalej sa opýtal, či od júna, kedy sa
neschválilo, že by mali nedoplatok splácať splátkovým kalendárom, zaplatili nejakú
čiastku, pokiaľ si dobre pamätá, tak chceli splácať po čiastke 70,- Eur,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že zaplatili 100,- Eur,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či za päť mesiacov zaplatili 100,- Eur,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že táto splátka sa týkala nedoplatku z faktúry za rok 2011,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že to, čo chceli splácať sumou 70,- Eur zaplatili dokopy 100,- Eur,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že túto sumu zaplatili potom, ako im bolo oznámené, že im nebol schválený
splátkový kalendár,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že keby sme im schválili splátkový kalendár, tak by zaplatili 350,- Eur, ale keď
im nebol splátkový kalendár schválený, tak zaplatili 100,- Eur,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že to je dedukcia Ing. Andrášiho, ale ona nevie povedať, či by to naozaj tak bolo,
Milena Veresová – poslanecký návrh
- uviedla, že Materské centrum Mamy mamám robí mnohé akcie, zanechali v našom meste
už svoju stopu a verí, že mamy a ich deti budú aj naďalej tvoriť komunitu takisto, ako
napríklad športovci, ktorí režijné náklady neplatia, myslí si, že vo svojej komunite v rámci
Slovenska majú rovnako dobré meno ako ostatné občianske združenia a športové kluby
v Šali, ktoré režijné náklady neplatia,
- uviedla, že objekt, v ktorom sa materské centrum nachádza bol najprv prázdny, potom tam
pribudla súkromná materská škola a potom mestská materská škola, mesto v tejto budove
nemá žiadne merače, to znamená, že všetky náklady, ktoré na túto budovu vznikajú sa
rozpočítavajú na priestor bez ohľadu na to, či ide o celodennú prevádzku alebo nie, ďalej
uviedla, že v rámci týchto priestorov sú aj priestory, ktoré sú takmer nevykurované a patrí
tam aj dvor, ktorý majú prenajatý, a na ktorom za vlastné prostriedky vybudovali detské
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-

-

ihrisko, ktoré je verejne prístupné, ďalej uviedla, že do nákladov občianskeho združenia sa
zarátavajú aj poplatky za odvod dažďovej vody, preto sú režijné náklady také vysoké
a preto vznikol tento nedoplatok za roky 2011 a 2012,
uviedla, že takto sa nepriamo podieľajú čiastočne aj na režijných nákladoch mestskej
materskej školy, myslí si, že by bolo dobré, keby boli možnosti pre všetkých rovnaké,
alebo keby bola možnosť im úplne režijné náklady odpustiť,
uviedla, že v súčasnosti už neslúži materské centrum len pre pár mamičiek, od toho, ako
budú v budúcnosti splácať režijné náklady záleží, či to nebude pre nich likvidačné, pretože
vieme, aké sú pomery žien na materskej dovolenke, pre túto vekovú kategóriu či už
mamičiek alebo detí, je to jediná možnosť, ako sa realizovať,
myslí si, že dôležité je to, aký máme voči tejto veci postoj, či chceme, aby fungovali alebo
nechceme, či si ich komunitu ceníme rovnako, ako napríklad športovcov, ktorým režijné
náklady mesto uhrádza bez ohľadu na to, aký sú početní,
podala poslanecký návrh, doplniť ešte jednu alternatívu, ktorá by hovorila o tom, že sa
platná zmluva upraví s tým, že sa im režijné náklady odpustia, aby v budúcom roku
nemuseli uhrádzať režijné náklady, navrhla túto alternatívu schvaľovať ako prvú v poradí,
ako druhá v poradí, aby sa schvaľovala alternatíva č. 2 navrhnutá v návrhu na uznesenie,
ak by ani jedna z týchto alternatív neprešla, až potom hlasovať o alternatíve č. 1,

Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že je už je vypracovaný nejaký základný skelet občianskych združení, športových
klubov a ostatných spolkov, ktoré mesto, keď aj čiastočne alebo akokoľvek, či už finančne
alebo nefinančne zastrešuje, cieľom tohto materiálu je zistiť, kam tečú peniaze z mesta
a možno je jeho cieľom zabezpečiť aj nejakú spravodlivosť, preto si myslí, že by bolo
dobré s návrhom p. Veresovej počkať aspoň mesiac, kým sa vypracuje skutkový stav, teda
finančná náročnosť jednotlivých spolkov, a potom by sme sa ohli púšťať do nejakého
odpúšťania, či neodpúšťania, prípadne vyrubovania, či nevyrubovania poplatkov,
- myslí si, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári 2014 by sa mohlo
spravodlivejšie ako teraz povedať, čo všetko odpúšťame, lebo vtedy už budú mať
prehľadnejší zoznam, čo, koľko, kde stojí,
Milena Veresová
- uviedla, že Ing. Andráši hovoril o materiáli, ktorý už bol predložený na rokovanie komisie
ekonomickej, kde sa uvádza, že časť nákladov, ktorá sa odpúšťa materskému centru je cca
3 700 EUR ročne, pričom náklady, ktoré odpúšťame športovým klubom sú vo výške cca
450 000 EUR,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- uviedol, že návrh p. Veresovej rieši iba časť a), teda odpustenie režijných nákladov, ale
nenavrhla nič k bodu b),
Milena Veresová
- uviedla, že v bode b) by bolo odpustenie nedoplatkov a v bode a) by bolo upravenie
nájomnej zmluvy, teda že by zaplatili adekvátny čas do konca roka a od budúceho roka by
už neplatili režijné náklady,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že tu nejde o sumy, ale celá tá analýza je predovšetkým o princípe, potom
o sumách, preto by sa do toho nevrhal takto po hlave,
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MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, či tomu dobre rozumie, že do roku 2010 platili všetky svoje dlhy,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že v roku 2009 mali odpustené režijné náklady aj nájomné a v roku 2010 sa
vyúčtovanie nerobilo,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, či to naozaj mohlo vzniknúť tým, že do objektu prišli aj iné subjekty a tým
vznikli tie nedoplatky,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že pribudla len materská škola, ale tá má samostatné vyúčtovanie, v tejto jednej
budove je len materské centrum a Večierka a to bolo aj v roku 2010,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že Večierka je mestská a mesto za nich platí všetky náklady, uviedol, že súhlasí
s tým, čo povedal Ing. Andráši, že to treba riešiť systémovo, ale teraz je potrebné vyriešiť,
vzniknutý nedoplatok, myslí si, že táto činnosť by určite mala byť zachovaná, to ako
systémovo k tomu pristúpi mesto, teda či pre všetky organizácie budeme mať jednotný
postup alebo nie, prinesie doba, keď sa to vypracuje a spraví sa nejaká finančná analýza,
- znova zopakoval, že dnes by sa malo doriešiť, čo so vzniknutým dlhom, teda či sa to
odpustí a ďalej pôjdu s čistým štítom alebo sa navrhne splátkový kalendár, uviedol, že on
osobne je za to, čo navrhla p. Veresová s tým, aby sa dnes doriešil ten dlh a ďalšia vec
bude tá, že pokiaľ sa pre tieto organizácie vytvorí nejaký jednotný systém postupu treba
dohliadať, aby sa dodržiaval a bolo to spravodlivé,
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh
- uviedol, že súhlasí s tým, aby sa odpustil dlh vo výške, ktorá je tu uvedená a následne sa
potom riešilo, či v budúcnosti odpustiť alebo ponechať nejaký paušálny poplatok,
- podal poslanecký návrh, odpustiť dlžnú čiastku a následne riešiť na budúcom zasadnutí
mestského zastupiteľstva stanovenie jednotných pravidiel pre všetky organizácie
pôsobiace na území mesta, aby sa nešlo od prípadu k prípadu, ale mali sme jednotnú
schému, podľa ktorej by sa dalo postupovať,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že nie je celkom za to, aby sa odpustilo to, čo je už vyrúbené z dôvodu, aby sa
nespustila lavína takýchto žiadostí, bol by rád, keby materské centrum doplatilo dlžnú
sumu a potom sa na to treba pozrieť en bloc,
Milena Veresová – poslanecký návrh
- uviedla, že čo sa týka spúšťania nejakej lavíny odpúšťania toho, čo tu bolo vyrúbené, tak
takéto materiály sa tu prerokovávajú pravidelne napríkld pre sociálne slabších a nemyslí
si, že je to nejaké precedentné rozhodnutie,
- uviedla, že súhlasí s tým, aby sa robil nejaký spravodlivý systém, ale bola by minimálne
za to, aby sa v rámci nejakej alternatívy schválil ten paušál, ktorý nie je až taký nízky
(230 Eur mesačne), vzhľadom na to, že materiál, ktorý bol predložený na rokovanie
komisie ekonomickej hovorí o celkovej sume cca 470 000 Eur ročne, preto si nemyslí, že
sa to dorieši za jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva,
- znova zopakovala, že by bola za to, aby platili paušál a nie náklady v plnej výške, teda je
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-

za to, aby sa im odpustili náklady za rok 2011 a 2012, pretože je pre nich veľká suma
a mohlo by sa to skončiť až tak, že by sa táto aktivita v meste zastavila a viac by nebola
obnoviteľná,
uviedla, že priestory, ktoré materské centrum využíva si zveľadili na vlastné náklady
a myslí si, že keby sa im nedoplatok vo výške 556,22 Eur odpustil, tak by im to pomohlo,
a naozaj by sa vôbec nebála nejakého precedentného rozhodnutia pri odpustení,

Martin Alföldi
- uviedol, že v roku 2003 sa tieto veci riešili, myslí si, že aj keď to nie je napísané, v meste
sa prijala jedna zásada, že všetky športoviská, všetci športovci, ktorí využívajú naše
priestory, majú naše priestory zadarmo alebo za symbolickú cenu, myslí si, že bolo
nepísané pravidlo, že v komisii ekonomickej sa budú na jednorázové akcie odpúšťať
režijné náklady len žiadateľom pre detské akcie,
- uviedol, že keď si dnes spätne pozrie niekoľko uznesení komisie ekonomickej, tak
to neplatí vždy, tiež si myslí, že sa to nedá vyriešiť za mesiac, skôr si myslí, že je to
v súčasnej dobe neriešiteľné, pretože naše športové kluby sú nastavené na to, že majú
prenájmy zadarmo,
- ďalej uviedol, že už prebiehali rokovania s dotknutými klubmi o tom, aby sa podieľali na
režijných nákladoch, boli to veľmi zdĺhavé a komplikované rokovania, výsledok bol taký,
že športové kluby nie sú schopné nám naspäť platiť, napríklad v prípade futbalistov 600
EUR mesačne, myslí si, že sa to nebude dať vyriešiť bez toho, aby sme ohrozili chody
týchto klubov,
- uviedol, že už aj v minulosti sme občianskemu združeniu, napriek jeho nesúhlasu,
odpustili nájom aj režijné náklady a vieme, ako to dopadlo, uviedol, že Mgr. Morávek si
myslí, že návrh p. Veresovej je nad rámec toho, čo žiada materské centrum, myslí si, že
práve občianske združenie Mamy mamám pomáha našim mladým rodinám v meste, preto
si zaslúžia, aby sme sa k nim správali rovnako, ako napríklad k športovým klubom, ale
materské centrum sa nakoniec rozhodlo, že toto je tá čiastka, ktorú vedia maximálne
platiť, aby prežili,
Ing. Peter Andráši –faktická poznámka
- uviedol, že naozaj by teraz neriešil odpustenie na budúci rok, ale keď preukážu nejaké
investície do zveľaďovania majetku, ktorý užívajú, v tej výške, ktorú im chceme
potenciálne odpustiť, tak by bol za odpustenie toho rozdielu, ktorý ešte nedoplatili, to by
bol taký ústretový krok.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mileny Veresovej v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov,
B. schvaľuje
a) úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady
spojené s užívaním nebytových priestorov v budove Materskej školy J. Palárika vo výške
0 Eur mesačne od 01. 01. 2014,
b) odpustenie nedoplatkov vo vyúčtovaní za rok 2011 a 2012, ktoré spolu predstavujú
556,22 Eur,
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Prezentácia: 11
Za:
5
Proti:
1
Zdržal sa:
5
Poslanecký návrh Mileny Veresovej nebol prijatý.
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že sú tu spojené dva problémy, on sa teraz možno aj prihovorí za odpustenie
dlhu, ale v budúcnosti skôr zastáva stanovisko, ktoré povedal Ing. Andráši, teda riešiť to
systémovo,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení:
B. schvaľuje
a) odpustenie nedoplatkov vo vyúčtovaní za rok 2011 a 2012, ktoré spolu predstavujú
556,22 Eur,
b) v mesiaci február 2014 riešiť prenájom priestorov MŠ J. Palárika z úhradou alebo bez
úhrady režijných nákladov,
Prezentácia: 9
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.
Primátor mesta požiadal návrhovú komisiu, aby upravila návrh znenia uznesenia
k prerokovávanému materiálu.
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa
Morávka v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov,
B. schvaľuje
a) úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady
spojené s užívaním nebytových priestorov v budove Materskej školy J. Palárika vo
výške 230,00 Eur mesačne od 01. 12. 2013,
b) odpustenie nedoplatkov vo vyúčtovaní za rok 2011 a 2012, ktoré spolu predstavujú
556,22 Eur,
c) opätovné prerokovanie refundácie režijných nákladov na zasadnutí mestského
zastupiteľstva vo februári 2014.
Prezentácia: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec.
Ústnu interpeláciu podal poslanec:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, keď si obyvatelia ulíc Gorkého a Komenského kúpia asfaltovú zmes na
opravenie výtlkov na spomínaných uliciach a svojpomocne ich opravia, či im to mesto
v nejakej rozumnej dobe zaplatí,
Martin Alföldi
- opýtal sa, na základe čoho to má mesto preplatiť,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že na základe dokladov o nákupe materiálu a samozrejme prácu do toho nebudú
počítať,
Martin Alföldi
- uviedol, že zákon o rozpočtových pravidlách miest a obcí takéto nedovoľuje,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že keď to nie je možné, tak žiada opravu týchto výtlkov, pretože na ulici
Komenského sú tri, ktoré sú už enormnej veľkosti a na ulici Gorkého je jeden taký veľký,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že občania ju upozornili na to, že na autobusovej zastávke oproti pošte na ulici
Lúčnej je v rohu jama, keď napadne sneh a zakryje ju, tak môže prísť niekto k úrazu, preto
požiadala, aby sa urýchlene táto jama zasypala,
Ladislav Košičár
- uviedol, že spojovacia cesta medzi ulicou Lúčnou a reštauráciou YPS je urobená
z vymývanej dlažby, ktorá je veľmi poškodená a už niekoľko rokov sa s tým nič nerobí,
požiadal o jej opravu, ďalej dlažba pri autobusovej zastávke pri „Diskonte“ je úplne
prepadnutá, autobusová zastávka pri tzv. „Vietnamcovi“ na Nitrianskej ulici je takisto
v dezolátnom stave,
- uviedol, že by sa chcel pripojiť k požiadavke o opravu cesty na ulici Komenského
a Gorkého a doplnil túto požiadavku o opravu cesty na ulici Nivy,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že medzi budovou centra voľného času a budovou „IMECO“ sa nachádza asi
osemnásť garáží, na budove „IMECO“ bolo zozadu namontované svetlo, ale toto je
odpojené a tým sú predmetné garáže v úplnej tme,
Martin Alföldi
- uviedol, že zistí, koho bolo to svetlo, je možné, že to bolo svetlo tejto spoločnosti, ale ak
to bolo naše, tak ho dáme zapojiť.
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ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK - materiál číslo A 1/9/2013
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za daň
z nehnuteľností,
2. správu o výsledku následnej finančnej kontroly daňového príjmu za miestne dane
za osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 9/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
1. správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za daň
z nehnuteľností,
2. správu o výsledku následnej finančnej kontroly daňového príjmu za miestne dane
za osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 9/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Šaľa.
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 1. polrok 2014 - materiál číslo A 2/9/2013
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh
- doplniť plán kontrolnej činnosti na rok 2014 o Vykonanie následnej finančnej kontroly na
vymáhanie pohľadávok pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad,
- uviedol, že potom by sme to mali kompletne celé, teda daň z nehnuteľností, bytov,
pozemkov atď. aj vrátane prenájmu verejného priestranstva, toto tam chýbalo.
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení:
- doplniť plán kontrolnej činnosti na rok 2014 o Vykonanie následnej finančnej kontroly na
vymáhanie pohľadávok pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad,
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 v doplnenom znení.
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 3/9/2013
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
Prezentácia: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na
parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území
mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov - materiál číslo B 1/9/2013
Predložila Ing. Jana Nitrayová, vedúca OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- opýtal sa, či príloha č. 2 bude platiť podľa § 2 návrhu všeobecne záväzného nariadenia, to
znamená, či nadobúda účinnosť pätnástym dňom vyvesenia na úradnej tabuli v meste,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že toto je interný dokument, ktorý bude slúžiť občanom, keď si podajú žiadosť
o vyhradené parkovisko, aby vedeli postup,
Mgr. Július Morávek
- navrhol, aby v prílohe č. 2 bol uvedený dátum účinnosti,
Ing. Jana Nitrayová
- stotožnila sa s pripomienkou Mgr. Morávka.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na
parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta
Šaľa v znení zmien a doplnkov,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách,
odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení
zmien a doplnkov.
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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D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na
kúpu nebytového priestoru č. 1-10 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 1/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka opravila chybne uvedený dátum, v bode č. 5 súťažných podmienok má byť
správne uvedené 6. februára 2014.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia súhlasí s predloženým návrhom na uznesenie.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, či tieto súťaže boli odsúhlasené aj právničkou, aby nenastali nejaké problémy,
keď sa súťaž vyhodnotí, prípadne to niekto napadne,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že túto súťaž pripravila JUDr. Torišková a návrh bol prerokovaný
s p. prednostkou.
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 č. 1 - 10 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 č. 1 - 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali,
s pozemkom a príslušenstvom“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
Ing. Erika Velázquezová, poslanec
Ladislav Košičár, poslanec
Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na zasadnutí MsZ dňa
6. februára 2014.
Prezentácia: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. 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“ - materiál číslo D 2/9/2013
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
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV
s pozemkom a príslušenstvom“,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže
nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV
s pozemkom a príslušenstvom.

„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali

Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Bernolákovej
ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Tótha, trvale
bytom Lužná 2355/13, 927 05 Šaľa - Veča - materiál číslo D 3/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh na
uznesenie.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Bernolákovej ulici
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri E
katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 7266, časť parc. č. 67/102, orná pôda
o výmere cca 104 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) na Bernolákovej
ulici v Šali - Veči, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d)
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VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaného
pozemku, ktorý sa nachádza za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, v cene
5,00 Eur/m2, v celkovej cene 520,00 Eur, pre Petra Tótha, trvale bytom Lužná 2355/13,
927 05 Šaľa - Veča.
Prezentácia: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Peter Dora a Mária Dorová, Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku
vo vlastníctve mesta – rozšírenie a úprava výmery prenajatého pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh na
uznesenie.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – rozšírenie a úprava výmery
prenajatého pozemku,
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 vo vybudovaní spevnených plôch
a zelene (rampy, schodiska, odstavných plôch) na vlastné náklady zo zámkovej
dlažby, ako aj v zabezpečení údržby a poriadku na prenajatom pozemku na vlastné
náklady počas celej doby nájmu,
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely
číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria:
- za plochu schodísk a rampy zo zámkovej dlažby na vlastné náklady o výmere 16 m2
v cene 4,647 Eur/m2/rok, t. j. v sume 74,35 Eur/rok,
- za odstavnú plochu zo zámkovej dlažby na vlastné náklady o výmere 132 m2 v cene
0,663 Eur/m2/rok, t. j. v sume 87,52 Eur/rok,
- za plochu zelene zrealizovanej na vlastné náklady o výmere 20 m2 v cene
0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 1,98 Eur/rok, v celkovej sume 163,85 Eur/rok, na dobu
do 31. 12. 2019, pre Petra Doru a Máriu Dorovú, Pozemky 33, Diakovce.
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Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
5. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Šaľa, Vlčanská 560/15, IČO: 31 442 676 – prenájom
pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na
dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh na
uznesenie.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu,
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 vo vybudovaní vstupu na vlastné
náklady žiadateľa (schodisko, rampa a vstup pre imobilných občanov) do objektu
v jeho vlastníctve – list vlastníctva číslo 3213, ako aj v zabezpečení udržiavania
čistoty a poriadku na prenajatom pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta – úpravu doby
nájmu Nájomnej zmluvy č. 21/2003-OSMM zo dňa 25. 09. 2003 na dobu neurčitú,
uzatvorením dodatku k tejto zmluve, pre KOMERCFRUCT spol. s r.o., Šaľa, Vlčanská
560/15, IČO: 31442676, v zastúpení konateľom spoločnosti Mikulášom Mikusom.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
6. Namik Saliji, Šaľa, Letná 567/2 – opätovná žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť alternatívu č. 2 predloženého
návrhu na uznesenie.
Diskusia:
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh
- navrhol, aby sa o alternatíve č. 2 hlasovalo ako o prvej,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že v alternatíve č. 1 navrhnutého uznesenia je uvedená výmera 23 m²
a v alternatíve č. 2 výmera 21 m², opýtal sa prečo to tak je,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že je to na základe žiadosti žiadateľa, 15 m² je pod stánkom a 6 m² je podľa jeho
žiadosti na sezónnu terasu, podľa užívania verejného priestranstva je to 8 m².
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú 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 dlhodobom užívaní verejného
priestranstva, jeho zhodnotení na vlastné náklady a poskytovaní služieb rýchleho
občerstvenia k spokojnosti zákazníkov,
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely
číslo 890/1, ostatné plochy o výmere 21 m2, v celkovej sume 500 Eur/rok, za účelom
užívania pozemku pod stánkom drobného predaja a letnej terasy, pre Namika Salijiho,
bytom Šaľa, Letná 567/2, na dobu neurčitú.
Prezentácia: 14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
7. INTEVO – SK s.r.o., Šaľa, Nitrianska 1751, IČO: 36 542 229 – prenájom pozemku
vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu
neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh na
uznesenie.
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Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu,
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 vo vybudovaní polyfunkčného
objektu a spevnených plôch na vlastné náklady žiadateľa,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta – úpravu doby
nájmu Nájomnej zmluvy č. 2/2008-RSMM zo dňa 10. 04. 2008 na dobu neurčitú,
uzatvorením dodatku k tejto zmluve, pre INTEVO – SK, s. r. o., Šaľa, Nitrianska 1751,
IČO: 36542229, v zastúpení konateľom spoločnosti Vladimírom Kováčikom.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
8. OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 719 – prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta, v lokalite bývalého kúpaliska, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - materiál číslo D 8/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka uviedla, že prílohou materiálu je príloha, ktorá bola určená k inému materiálu
z toho dôvodu sú tam chyby v číslovaní, ďalej je chybne uvedený prepočet pohonných hmôt
mestskej polície pri odchyte psov má byť správne uvedená suma 179 EUR.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh na
uznesenie.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, prečo žiadajú o zmenu pozemku, keď mali schválený pozemok smerom na
Vlčany, pozemok o ktorého prenájom žiadajú je v územnom pláne určený na šport
a rekreačné miesto, ďalej uviedol, že „Lepšia Šaľa“ hovorila o tom, že na tomto mieste
bude postavený veľký plavecký areál, opýtal sa kedy,
- opýtal sa, či sa niekto opýtal obyvateľov okolitých ulíc, či súhlasia s vybudovaním útulku
na tomto mieste, ďalej poukázal na to, že náklady na realizáciu úprav by boli vo výške
19 850 EUR, tieto náklady by uhradilo mesto z rozpočtu na rok 2014, prevádzkové
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náklady cca 3 000 EUR, pritom nemáme peniaze na opravu ciest a my budeme dávať
peniaze na psov, nemáme peniaze na bezdomovcov, myslí si, že najprv dajme
bezdomovcom, potom psom,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že v tomto priestore sú aj skauti, je tu vyčlenený priestor pre skateboardistov
a netradičné športy a do ich tesného susedstva dáme tento útulok, čo je už veľkosťou
chovná stanica,
- myslí si, že je potrebné najprv spraviť prieskum u obyvateľov dotknutých ulíc, zistiť aké
je ich stanovisko k tejto záležitosti, pretože pozná stanovisko obyvateľov vo Veči, súhlasí
s tým čo uviedol Mgr. Varsányi, teda že celé toto územie je vyhradené pre rekreáciu
a šport, a ak tam na desať rokov umiestnime tento útulok, tak tam žiadna rekreačná ani
športová činnosť nebude,
Ladislav Košičár
- uviedol, že nerozumie tomu, že mesto to prenajme a bude to financovať, uviedol, že pozná
situáciu vo Veči a je to tam niekedy strašné, myslí si, že táto lokalita určite nie je vhodná
na útulok, pretože by to rušilo všetkých naokolo, určite by to malo byť ďalej od obytnej
zóny,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že nie je pravda, že mesto by všetko financovalo, mesto by financovalo prípojky
v hodnote cca 20 000 EUR, náklady na kontajnery sú cca 45 000 EUR, takže viac by
financovalo občianske združenie, čo sa týka režijných nákladov mesto by hradilo cca
2 600 EUR ročne, občianske združenie 15 000 EUR, takže zatiaľ to vychádza, že vyššie
náklady bude mať občianske združenie, čo sa týka počtu psov, malo by ich byť asi
stodvadsať ročne, oplotenie zo strany poľnohospodárskej školy je zrealizované, oplotenie,
ktoré má zrealizované naša obchodná spoločnosť je vyslovene len ten geotermálny vrt,
- uviedla, že čo sa týka toho, že je tento pozemok určený na šport a rekreáciu, nie je to
v rozpore s územným plánom, je to na obdobie desať rokov, teda je to stavba dočasná,
ďalej uviedla, že čo sa týka hluku, hygienické normy nestanovujú aký hluk robia psy,
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka
- znova uviedol, že je dôležitejšie opraviť najprv výtlky na cestách a na to nemáme peniaze,
treba urobiť niečo pre občanov a nie pre psov,
Ing. Helena Psotová - faktická poznámka
- uviedla, že ide o ušľachtilú prácu a treba si vážiť tých, ktorí sa o týchto psov starajú, ona
vidí problém v tom, že možno treba hľadať druhú lokalitu alebo sa rozprávať
s obyvateľmi, ktorí v blízkosti bývajú, pretože majú právo vyjadriť svoj názor, ak by boli
proti, tak treba hľadať inú lokalitu, ktorá by bola vhodná,
- ďalej uviedla, že mesto je povinné toto riešiť a treba hľadať zdroje na financovanie tejto
činnosti, ale rozhodne treba osloviť občanov, ktorí tam bývajú,
Milena Veresová
- uviedla, že súhlasí s tým, že to nie je úplne ideálna lokalita, ale je to jediná vytypovaná
lokalita v meste, ktorá sa za tri roky podarila nájsť, uviedla, že zriadiť rovnaký útulok
v lokalite ČOV, by stálo mesto 40 000 až 50 000 EUR, 12 000 EUR je potrebné zaplatiť
za vyňatie pôdy a dostupnosť sietí v tejto lokalite je ďaleko nákladnejšia, ako vyriešiť to
na tomto mieste,
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uviedla, že mesto už tri roky nemá vyriešenú situáciu ohľadom odchytených túlavých
zvierat, ktorých z roka na rok pribúda a už dva roky občianske združenie supluje prácu
mesta bez toho, aby niečo chceli alebo dostali,
uviedla, že v materiáli, ktorý bol predložený ako príloha je približné vyčíslenie nákladov
na to, ak by si mesto riešilo svoju karanténu, ktorú by aj tak muselo vybudovať, pretože
mestské koterce ani zďaleka nespĺňajú podmienky na to, ako má vyzerať karanténna
stanica, zákon presne stanovuje, čo karanténna stanica má ma, akým spôsobom má byť
prevádzkovaná a čo je všetko potrebné, aby mesto zabezpečilo,
uviedla, že to hovorí preto, aby sme vedeli, že tým, že schválime tento alebo nejaký
pozemok pre občianske združenie, nerobíme láskavosť tomuto združeniu, ale stále platí,
že občianske združenie už dva roky robí láskavosť tomuto mestu tým, že supluje jeho
zákonnú povinnosť postarať sa o odchytené zvieratá, mesto nemá uzatvorenú žiadnu
zmluvu so žiadnym subjektom o tom, kam bude odchytené zvieratá odovzdávať, existuje
aj alternatíva, že sa budú tieto psy utrácať, ale na to tiež vznikajú náklady, nevie si
predstaviť kam by sa Šaľa prepadla v rebríčku slovenských miest v starostlivosti
o zvieratá, lebo väčšina väčších miest už karanténne stanice alebo útulky prevádzkujú,
takisto mnohé z miest využívajú dobrovoľnícku činnosť, pretože vedia, že je to pre nich
prínos,
uviedla, že mesto už roky nemá náklady na odchytené psy, väčšinou to funguje tak, že aj
keď mestskí policajti odchytia zviera, zavolajú občianskemu združeniu a tí sa o toto zviera
postarajú, uviedla, že ročne je na území mesta odchytených zhruba stodvadsať psov,
útulok, ktorý by sa mal vybudovať je dimenzované na približne na štyridsať psov,
uviedla, že situácia, ktorá je vo Veči je naozaj neúnosná a keď sa nevyrieši táto situácia
medzi mestom a občianskym združením, prestane občianske združenie vykonávať svoju
činnosť a potom to bude už len v nákladoch mesta, ako túto situáciu vyriešiť a myslí si, že
mesto to vyjde ďaleko viac, ako jednorázovo náklad 20 000 EUR ročne,
uviedla, že čo sa týka lokality, tá sa hľadá už tri roky, ale ešte sa vhodná lokalita nenašla,
čo sa týka lokality pri ČOV, ide o ornú pôdu, vyňatie z pôdneho fondu by stálo 12 000
EUR a mesto nemalo vtedy prostriedky, aby to vyňalo, je tam takisto potrebné vybudovať
siete, žumpu, znova zopakovala, že pri ČOV sa útulok nevybudoval preto, lebo neboli
schválené náklady na jeho vybudovanie, občianske združenie je ochotné vybudovať
interiér, ale nemôže zaplatiť všetky náklady za mesto, ktoré sa celkovo pohybujú vo výške
100 000,- EUR, upozornila znova na to, že zo zákona je mesto povinné sa o zvieratá
starať,

Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka
- uviedol, že na vypracovanie projektovej dokumentácie je potrebných cca 20 000 EUR,
potom sa vybuduje útulok na desať rokov, po desiatich rokoch sa to zlikviduje,
investujeme do toho možno ďalších 20 000 EUR, uviedol, že by bolo lepšie to dať hneď
na tú „Vlčanskú“, investovať do toho a bude to natrvalo, uviedol, že on nie je proti
vybudovaniu útulku, ale je proti tomu, aby sa vybudoval v strede mesta,
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka
- opýtala sa, prečo sa nehovorilo s obyvateľmi z ulice Robotníckej a okolitých ulíc,
Milena Veresová - faktická poznámka
- myslí si, že to je skôr otázka na mesto, ale myslí si, že čo sa týka vzdialeností nie je
povinnosť urobiť nejaký prieskum,
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Margita Hanová – členka OZ Zatúlané psíky
- uviedla, že počas činnosti občianskeho združenia sa im podarilo zachrániť vyše sedemsto
psov, teraz sa hovorí o stodvadsiatich psoch, ktorí by mesto stáli každý rok 10 000 EUR
čo by bolo horšie, uviedla, že činnosť ich občianskeho združenia je robota celodenná
a mnohokrát aj neskoro do noci,
- uviedla, že čo sa týka vzdialenosti útulku od bydlísk, povinná vzdialenosť je taká, akú si
určí mesto a väčšinou ide o vzdialenosť 100 až 400 metrov,
kpt. Mgr. Peter Krokavec
- poďakoval sa občianskemu združeniu za ich činnosť a pomoc, uviedol, že pokiaľ by
nefungovalo toto občianske združenie, tak by sme odchytených psov nemali kam dávať,
jednoznačne sme odkázaní na pomoc občianskeho zduženia, pretože s Nitrou nemáme
podpísanú zmluvu, uviedol, že si nevie predstaviť, čo by bolo ďalej bez pomoci tohto
občianskeho združenia,
- uviedol, že mesto musí odchyt psov vykonávať a pokiaľ ich nebude mať kam dávať, tak si
nevie predstaviť čo s nimi spravíme,
Margita Hanová
- doplnila, že pokiaľ mestská polícia nemá práve k dispozícii auto prispôsobené na odchyt
psov aj vtedy idú na odchyt do terénu oni,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- opýtal sa, aká vzdialenosť je od útulku k najbližšiemu rodinnému domu vzdušnou čiarou,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že je to odhadom asi dvesto metrov, ale nemáme to zmerané,
Ladislav Košičár
- uviedol, že táto lokalita je určite lepšia, ako je lokalita vo Veči, pretože pozemok vo Veči
je malý, je predimenzovaný a keď psy venčia, nie je tam prístup k Váhu a chodia po
priľahlých uličkách,
- opýtal sa, odkiaľ by bol vchod do plánovaného útulku,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že budú mať vstup od športovej haly,
Margita Hanová
- uviedla, že čo sa týka spomínaného pozemku vo Veči, tento pozemok nie je malý, psy,
ktoré sú tam umiestnené sa nechodia venčiť, uznáva, že sa tento pozemok nachádza
v tesnej blízkosti susedov a tiež si myslí, že by sa to malo riešiť,
- ďalej uviedla, že keď sa bude budovať nový útulok, tento útulok musí mať nejaké
parametre, to znamená, že teraz sú traja psy v malom koterci o rozmeroch dva krát dva
metre, tak to niektorým vadí a štekajú, ale pokiaľ by sa vybudoval útulok podľa
stanovených parametrov, tak by koterce spĺňali predpísanú veľkosť, psy budú mať väčšiu
voľnosť a nebudú toľko štekať,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol, že tento materiál bol prerokovaný v komisii ekonomickej, pred nejakým časom
bol v komisii ekonomickej prerokovaný materiál, kedy komisia schválila lokalitu pri ČOV
a nechce sa mu veriť, že po roku sme zistili, že treba tento pozemok vyňať z pôdneho
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fondu, a že táto lokalita je nevyhovujúca, uviedol, že rok si napríklad v rozpočte nevšimol,
že útulok je nejaká priorita,
uviedol, že žiaľ je kopec takýchto situácií napríklad digitalizácia kina, OPIS, sú to veci,
ktoré riešime päťdesiatpäť minút po dvanástej,

Milena Veresová
- uviedla, že keď sa schvaľoval pozemok pri ČOV bolo schválených 6 000,- EUR na
vyňatie na päť rokov, pri podpisovaní zmluvy došlo k problému, že sa nedá prenajať
pozemok na desať rokov a vyňať ho len na päť rokov, pretože čo bude s tými ďalšími
piatimi rokmi, ten zámer, ktorý sa schválil nebol schválený v plnom rozsahu, to znamená,
že nebolo možné uzatvoriť nájomnú zmluvu, pretože tam nebolo krytie ani na vyňatie
pôdy, nieto ešte na siete a oplotenie, mesto o tom vedelo, že to nebude realizovateľné pri
ČOV presne z rozpočtových dôvodov, preto sa začala hľadať iná lokalita, mesto to takto
riešilo.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta v lokalite bývalého kúpaliska z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
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 vo vybudovaní a prevádzkovaní
útulku pre opustené a týrané zvieratá na prenajatom pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku v majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v k. ú. Šaľa vo vlastníctve mesta, vedený v KN reg. C na LV č. 1
a to časť parc. č. 2508/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 955 m2 a časť parc.
č. 2507/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 150 m2, spolu o výmere cca 1105 m2,
v areáli bývalého kúpaliska, za symbolickú cenu 1 Eur/celá výmera/rok, s dobou nájmu
10 rokov, so začiatkom nájmu od 01. 01. 2014, pre OZ Zatúlané psíky Šaľa,
Kráľová nad Váhom č. 719, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 42205182.
Prezentácia: 17
Za:
4
Proti:
3
Zdržal sa:
10
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
9. COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta –
ponuka na využitie predkupného práva - materiál číslo D 9/9/2013
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia neprijala uznesenie.

24

Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, či máme definované, ktorá časť je naša,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že spoluvlastnícky podiel hovorí toľko, že z každého metra štvorcového máme
jednu tretinu, je to takto výhodnejšie, pretože teraz aj my môžeme určovať podmienky
a v podstate ako vlastníci môžeme povedať, že nesúhlasíme s oplotením,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či je to tak, že keď sa my vzdáme toho práva kúpy, tak to predajú niekomu
inému, opýtal sa čo sa bude diať potom,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že potom tam bude tretí vlastník,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, čo bude keď nevyužijeme predkupné právo,
Martin Alföldi
- uviedol, že ostaneme tretinovým vlastníkom, uviedol, že ak bude alternatíva B, tak mesto
bude mať dve tretiny a cirkev jednu tretinu; keď bude alternatíva A tak my budeme mať
jednu tretinu, cirkev jednu tretinu a Centrum S. A., s.r.o. jednu tretinu,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že my svoju tretinu nepredávame, jedná sa o tretinu, ktorú má COOP Jednota.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o súhlas na odpredaj pozemku v podiele 1/3 na Štúrovej ulici v Šali,
B. súhlasí
s odpredajom spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 312, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 502 m2, v podiele 1/3, v spoluvlastníctve spoločnosti COOP Jednota
Galanta, spotrebné družstvo, so sídlom Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta,
IČO: 00168840, v zastúpení Ing. Júliusom Belovičom, v prospech tretej osoby, v cene
59,749 Eur/m2, v celkovej sume 9 998,- Eur.
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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C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013 - materiál číslo
C 1/9/2013
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporúča schváliť predložený návrh na uznesenie.
Diskusia:
Ing. Helena Psotová
- uviedla, že komisia školstva prerokovala návrh na úpravu rozpočtu a poukázala na
niektoré problémy, ktoré vznikli, ide o ZŠ Bernolákova, ktorá ostala v prevádzke napriek
tomu, že má menší počet žiakov, to znamená, že normatív nevystačí na menší počet
žiakov, preto sa vykrýva znížením rozpočtu na prevádzkové náklady z prevádzkových
nákladov všetkých ostatných škôl, ale to negatívne ovplyvňuje rozpočty týchto škôl a je
nespokojnosť s týmto stavom zo strany riaditeľov ostatných škôl, nespokojnosť s týmto
stavom vyslovila takisto komisia školstva s tým, že žiadali aby školský rok 2014/2015 bol
už v optimálnych podmienkach, to znamená, aby sa ZŠ Bernolákova preniesla do ZŠ
Hollého, a aby sa priestory ZŠ Bernolákovej využili na zriadenie materskej školy, pretože
v súčasnosti je potreba štyroch tried materskej školy, uviedla, že všetci členovia hlasovali
za toto uznesenie,
- uviedla, že takisto sa hovorilo o tom, že v roku 2013 bol znížený rozpočet na kapitálové
výdavky v ZŠ s MŠ s VJM a takisto sa upravoval rozpočet na ZŠ Hollého, uviedla, že na
základe uznesenia mestského zastupiteľstva sa mali prostriedky z rezervy MeT Šaľa, spol.
s r. o. použiť na tieto dve akcie,
- uviedla, že na zasadnutí komisie sa dozvedeli, že potom mal MeT Šaľa, spol. s r. o.
výpadok z príjmov, ale to išlo o rok 2012 nie 2013, s týmto komisia školstva takisto
vyslovila nespokojnosť, teda, že sa tieto finančné prostriedky nedostali tam, kde boli
schválené a žiadajú vysvetlenie prečo to tak bolo,
Martin Alföldi
- uviedol, že čo sa týka spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. toto nikdy nebolo v rozpočte
a nikdy nebolo schválené vyplatenie dividendy do rozpočtu mesta, hovorilo sa len to, že
sa má časť prostriedkov alokovať, ale nikdy nebolo uznesenie mestského zastupiteľstva,
ktoré je v zmysle stanov spoločnosti jediné, ktoré môže rozhodovať o zisku predtým, ako
o ňom rozhodne on ako primátor, znova zopakoval, že nikdy neboli zo spoločnosti MeT
Šaľa, spol. s r. o. uvoľnené prostriedky do rozpočtu mesta,
PaedDr. Michal Vrbovský
- uviedol, že takmer na každom zasadnutí komisie školstva sa rieši problematika rozpočtu
s tým, že na základe EDUZBERU sa robila posledná úprava rozpočtu v oblasti
prenesených kompetencií, kde oproti tomu, čo je tu vyčíslené boli navýšené prostriedky,
- ďalej uviedol, že včera uvoľnila vláda prostriedky na navýšenie platov nepedagogických
zamestnancov a pedagogických zamestnancov v materských školách o päť percent, takže
tieto prostriedky dostanú školy navyše.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013 nasledovne:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:

11 865 033 EUR
11 503 373 EUR
361 660 EUR

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:
Rozdiel bez finančných operácií:

4 311 701 EUR
4 305 220 EUR
6 481 EUR
16 176 734 EUR
15 808 593 EUR
368 141 EUR

Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:
Rozpočet na rok 2013 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

476 000 EUR
745 714 EUR
-269 714 EUR
16 652 734 EUR
16 554 307 EUR
98 427 EUR

Prezentácia: 15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013 - materiál číslo C 2/9/2013
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia zobrala predložený materiál na vedomie.
Diskusia:
Ing. Helena Psotová
- uviedla, že tabuľka týkajúca sa vývoja záväzkov je správne urobená, ale aby mala úplnú
vypovedaciu schopnosť, tak by mala byť porovnávaná k 31. 12. 2012 s tým predpokladom
k 31. 12. 2013, uviedla, že takýto stĺpec jej v tabuľke chýba, tak by sme videli, či sme
niečo v roku 2013 pre konsolidáciu urobili alebo nie,
- uviedla, že by sa pristavila pri vývoji podielových daní, je to tu pomenované správne, ale
prečo sa to stalo, to tam uvedené nie je, aj keď sme vedeli, že dane a podiely idú dole, buď
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sme zle odhadli príjmy alebo sme tam dali inú sumu, potom sa ťažko zdôvodňuje alebo tu
nie je zdôvodnené, prečo je tam 81,6 %, mali sme to odhadnúť tak, ako o tom hovoril
hospodársky vývoj, teda že dane pôjdu dole,
ďalej uviedla, že čo sa týka vývoja záväzkov mesta, stále sú tu tie záväzky, teda ak by
mala tabuľku, kde by porovnala rok 2012 a 2013, tak by sa skutočne dalo povedať, lebo to
je konštatované, nie je povedané čo sme urobili, pretože na vyrovnanie vieme, že v roku
2012, či 2013 sme tiež brali kontokorentný úver, teraz ho budeme znova brať, uviedla, že
to znamená, že sme vlastne nič neurobili, lebo ten stav bol „420“, teraz je tiež, tu sme to
nekonsolidovali,
uviedla, že je tu pekne napísané, že cieľom mesta je zdravá ekonomická situácia, teda ak
je zdravá ekonomická situácia, tak aké kroky vedú k tomu cieľu, musia sa tam uviesť aj
kroky, aby sme tú zdravú ekonomickú situáciu urobili, teda, čo vlastne budeme
v budúcom roku robiť, aby sme sa do toho dostali a potom by sa to malo odzrkadliť
v uznesení, pretože to je podľa nej to rozhodujúce, zopakovala, že je to pekne napísané len
chýba konkretizácia.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013.
Prezentácia: 15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013 - materiál číslo C 3/9/2013
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013.
Prezentácia: 14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015
a 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa,
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 - materiál číslo C 4/9/2013
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná
kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh
- uviedla, že keď sa pozrieme na konštrukciu rozpočtu na rok 2014, tak zistíme, že nám
nepriniesla nič nové, čo by naznačovalo, že sa začalo s realizáciou toho dlhodobého cieľa,
že sa ozdravuje ekonomická situácia mesta,
- uviedla, že predložený návrh rozpočtu nezodpovedá realite v tom, že do rozpočtu treba
dať len to, čo je isté, ďalej uviedla, že najzávažnejším problémom je, že príjmová časť
nezodpovedá realite, teda príjmová časť určite nebude naplnená a to je vlastne problém;
urobíme si rozpočet, tak aby bol kozmeticky urobený, ale už dopredu vieme, že
nenaplníme príjmovú časť, a nakoľko nemáme presne stanovené priority a nemáme isté
peniaze, z ktorých tieto priority vykryjeme, tak je ťažko hovoriť o reálnosti rozpočtu,
- uviedla, že ak chceme vážne niečo spraviť, tak musíme mať k tomu zdroje, ak tie zdroje
nemáme, tak nám nič nebráni v tom, aby sme si zobrali úver, ale urobme len to, čo
budeme mať presne položkovite stanovené,
- uviedla, že záväzky po lehote splatnosti tu medziročne o 30 000,- EUR narastajú, čo je
podľa nej závažné, preto by navrhla doplniť uznesenie, a to v časti B. schvaľuje doplniť
bod č. 7 zmenu stavu záväzkov k 31. 12. 2014 vo výške nula, aby sme znova budúci rok
nevalili záväzky pred sebou,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že čo sa týka dlhodobých cieľov, tak asi pred dvomi rokmi sme hovorili pri
rozpočte a ak sa nemýli, aj sme schválili nejaké tie kritériá, ktoré budeme sledovať,
a ktoré budú hovoriť o ekonomickej situácii; je to úverová zaťaženosť, tá klesá, potom je
tam splácaná istina, tam to tiež klesá, keď spravíme reštrukturalizáciu o ktorej hovoríme,
neklesajú záväzky po lehote splatnosti, ak chceme znižovať záväzky po lehote splatnosti,
tak nemôžeme urobiť iné veci, ktoré sú tu navrhnuté,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že v návrhu rozpočtu nie je navrhnuté nič, čo by sa urobilo pre mestskú časť
Veča, urobí sa len chodník, ktorý zaplatia firmy, a ak sa predá Kráľovská, tak možno sa
urobí časť ulice Hospodárskej,
- upozornila, že Veča je tiež súčasť mesta, aj na obyvateľov Veči dostáva mesto podielové
dane a majetky, ktoré sa predali boli hlavne z mestskej časti Veča, ďalej uviedla, že
p. primátor asi vie, aký pocit majú obyvatelia Veči, pretože uviedol, že Nitriansky
samosprávny kraj je veľmi nespravodlivý k Šali, pretože Šaľa je malý okres a majetok,
ktorý sa predá sa míňa niekde inde, presne tieto pocity majú obyvatelia Veči, pretože sa
predal majetok v hodnote 1,4 mil. EUR, ktorý sa nachádzal priamo vo Veči, ale investície
vo Veči boli minimálne,
- uviedla, že je pekné, že budeme mať krásnu centrálnu mestskú zónu, ale o každodenný
život občanov sa mesto veľmi nezaujíma, na ilustráciu uviedla, že Veča bola niekoľko dní
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bez teplej vody, pretože prasklo potrubie, boli v tme, lebo nefungovalo verejné osvetlenie,
myslí si, že by sa vo Veči mali realizovať aspoň niektoré investície a nemalo by sa čakať,
kým sa niečo predá, aby sa niečo vo Veči udialo, uviedla, že v roku 2007 sa mala
uskutočniť rekonštrukcia ulice Gorkého, ale dodnes sa nič nespravilo,
uviedla, že ona určite tento rozpočet nepodporí, pokiaľ si mesto nevšimne, že aj za Váhom
je jeho časť a navrhla, aby sa v rozpočte objavila minimálne Hospodárska ulica, aby sa
rátalo s publikáciou o Veči, ktorá oslávi 900. výročie vzniku, ďalej uviedla, že čo sa týka
ulice Gorkého, je to malá ulička, ktorá nemá ani chodník a nie je tam súvislý koberec
asfaltu, ale je tam len fľak na fľaku,

Martin Alföldi
- upozornil na to, že Ing. Velázquezová nedodržala ústavný zákon v tom, že má na Gorkého
ulici trvalý pobyt, teda mala upozorniť na to, že má v tomto aj osobný záujem,
- uviedol, že diskusný príspevok Ing. Velázquezovej sú demagogické reči, pretože prvá
cesta, ktorá bola opravená bola ulica Jilemnického, ďalej bola opravená ulica Hollého,
opravila sa materská škola vo Veči, bol pripravený projekt na revitalizáciu centra Veči,
poslanci ho najprv schválili, potom ho ale odmietli, je zaujímavé, že keď sme v roku 2007
chceli dať budovu COV do obchodnej verejnej súťaže, tak s tým sa nesúhlasilo, ale zrazu
sa súhlasilo s tým, že sa predá za 1 mil. EUR, lebo v prenájme boli určití ľudia, ktorí mali
záujem, dovolí si tvrdiť, že keby sa vtedy robila verejná obchodná súťaž, tak by sme
získali viac,
- uviedol, že nie je pravda, že do Veči nič nejde, sú to zavádzajúce informácie, uviedol, že
napriek tomu, že ČS SHELL je predaná, peniaze nie sú ešte použité, pretože prišli asi pred
týždňom, ďalej uviedol, že si treba uvedomiť, že Veča nie je samostatná a to, čo sa robí,
sa robí pre všetkých,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že aj keby sa Kráľovská predala vtedy, keď sa mala, tak by sme mohli dostať
viac,
Martin Alföldi
- uviedol, že zmluva o predaji Kráľovskej je ním, ako primátorom podpísaná, uviedol, že
toto obviňovanie hraničí s tým, že sa bude musieť obrátiť na iné orgány,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že ulica Jilemnického sa robila, ako najhoršia ulica v meste a bola urobená
perfektne, ale ostatné veci, ktoré sa rekonštruovali nevyšli,
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka
- uviedol, že to čo povedala Ing. Velázquezová je pravda, poukázal na to, že niektorí
poslanci z Veči sa permanentne nezúčastňujú rokovania mestského zastupiteľstva,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že to, že poslanci zrušili Komenského a centrálnu mestskú zónu vo Veči, všetci si
uvedomujú, že to bolo gesto, aby bola šanca zostaviť rozpočet, nie ako je tento, pretože
tak, ako bolo povedané kozmetický, pretože kozmetický musí byť, keby tam bola zostala
investícia za 900 tis. EUR, kde boli náklady mesta cez 500 tis. EUR, tak by sa chcel
pozrieť, ako by sa správal minuloročný alebo tohtoročný rozpočet,
- uviedol, že ja za to, aby sa v rozpočte spomínané investície objavili, ináč je strata času nad
tým sedieť,
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Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že na budúci rok je v rozpočte 4,5 mil. EUR investícií z eurofondov, ide
o projekty, ktoré sa robia, a skutočne nejde k tomu ešte pridať nejaké ďalšie investície,
uviedol, že je fakt, že máme rozrobených veľa investícií z europrojektov, ale všetci sme
s tým súhlasili,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že posledná tabuľka v tomto materiáli pojednáva o potrebe prostriedkov do škôl,
opýtal sa, čo je podstatou koncesnej zmluvy, ďalej čo sa týka tabuľky č. 4, kde je cash
flow investícií, tam mu chýba CMZ, opýtal sa, či sa tu už uvažuje s nadprácami, o ktorých
už vieme, že budú na CMZ a domove dôchodcov alebo OPŽP ,
Martin Alföldi
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že nie je dostatok finančných zdrojov na to, aby sme
zrekonštruovali ZŠ Hollého, oslovila nás spoločnosť, ktorá formou koncesnej zmluvy
prefinancuje vyregulovanie sústavy a výmenu okien,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že počuje o tom prvýkrát, znova sa opýtal, čo je podstatou koncesnej zmluvy,
Martin Alföldi
- uviedol, že podstatou koncesnej zmluvy je, že nám koncesionár na svoje náklady vymení
okná, vyreguluje sústavu a úspory, ktoré vzniknú na kúrení, nebudú úsporami školy, ale
budú úsporou koncesionára a až po uplynutí koncesnej zmluvy budú úspory úsporami
školy,
Ing. Tibor Baran
- opýtal sa, či už je táto zmluva uzavretá,
Martin Alföldi
- uviedol, že samozrejme, že nie je uzavretá, pretože na to treba súhlas mestského
zastupiteľstva,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že pokiaľ ide o projekt OPŽP, ten je tam úplne čistý, tak ako je to urobené
v projektovej dokumentácii, CMZ je tam uvedená už aj s nadprácami a finančne by mala
byť doriešená tento rok, až na jednu platbu, ktorá príde nám, teda v rozpočte sa ráta
s platbou, ktorá príde za CMZ,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že on vidí problémy tohto návrhu rozpočtu v nedostatočnom prebytku bežného
rozpočtu, v rozpočte sa spomína rizikový predaj pozemku Kráľovská, bolo povedané, že
sa objavil záujemca, ale objavil sa podmienečný záujemca, ktorý svoj záujem podmienil
zmenou územného plánu a zmenu územného plánu v tejto lokalite mestské zastupiteľstvo
neschválilo, preto on ani ten opatrný optimizmus nezdieľa,
- uviedol, že on 400 tis. EUR z príjmovej časti kapitálového rozpočtu z polohy otáznej dáva
skôr do polohy nereálnej, dlhová služba po reštrukturalizácii úverov hovorí, že na budúci
rok by sme mali splácať istinu vo výške cca 580 000 EUR, čo sa týka zdrojov, z prebytku
bežného rozpočtu môžeme dostať cca 86 000 EUR, z predaja majetku mimo Kráľovskej,
spolu aj s prebytkom bežného rozpočtu 424 000 EUR, čím začíname mať obrovský
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problém s dlhovou službou v intenciách tohto rozpočtu,
uviedol, že pokiaľ chceme riešiť dlhovú službu na úrovni 580 tis. EUR v podobe istiny,
tak v každom prípade musíme vykázať väčší prebytok bežného rozpočtu, ktorý dokážeme
vykázať tak, že nám narastú záväzky z bežnej časti,
uviedol, že tento vývoj bežného rozpočtu a vývoj záväzkov, nám sťažuje prístup
k úverom,
myslí si, že na investície týkajúce sa ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmanya a ulice Hospodárskej
môžeme zabudnúť,
upozornil na rozdiel v sume potrebnej na dofinancovanie akcií z europrojektov, kde Ing.
Mečiar uviedol sumu 500 tis. EUR, ale v rozpočte sa uvádza 615 tis. EUR, ďalej uviedol,
že ako kapitálny problém rozpočtu vidí to, keď sa nepredá Kráľovská,
uviedol, že riešením je obnovenie dynamiky prebytku bežného rozpočtu, jedna vec je
splácanie úverov cez štátny fond rozvoja bývania, tieto prostriedky minimálne vo výške
150 000 EUR by mali byť prebytkom bežného rozpočtu, ďalej poukázal na to, že
potrebujeme prebytok bežného rozpočtu vo výške 155 000 EUR, ktorý by riešil problém
dlhovej služby pri výpadku predaja Kráľovskej, ďalej potrebujeme riešiť klesajúcu úroveň
záväzku, čo bude možno suma ďalších 100 000 EUR, ďalej ak chceme pri výpadku
Kráľovskej riešiť ďalšie investície, tak potrebujeme ďalšie úverové zdroje a ďalšie zdroje
na ich splácanie, čo je ďalších cca 50 000 EUR, to znamená, že keď nevygenerujeme
prebytok bežného rozpočtu vo výške cca 500 000 EUR, nevie čo bude po roku alebo
dvoch rokoch,
opýtal sa, prečo je v roku 2014 rozdiel bežných príjmov a výdavkov len vo výške cca
85 000 EUR, pretože si tým likvidujeme zdroje pre splácanie istiny úverov,
uviedol, že za tento rozpočet nie je ochotný zahlasovať,

Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že čo sa týka dynamiky bežného rozpočtu, vidí tri problémy, prečo bežný
rozpočet nedokáže robiť tie veci, ktoré by sme chceli, a to je znižovať záväzky po lehote
splatnosti a robiť dostatočný prebytok na to, aby sme vedeli kryť investície, jedna príčina
je mimo nás a to sú podielové dane, ďalšia príčina je niekde u nás, najlepší príklad je
komunálny odpad, kde sme príjmy a výdavky vyrovnali na nulu až tento rok, tretia príčina
je, že máme v bežných výdavkoch veľmi veľké istiny, čo vyplýva z toho, že máme úvery
a úvery vyplývajú z toho, že máme investície, teda jadro problému bežného rozpočtu je
v kapitálovom rozpočte, teda že máme veľa investícií,
- uviedol, že ako riešenie vidí, buď investície spomaliť a zastaviť alebo sa vzdať ambície
vyrovnať záväzky po lehote splatnosti v priebehu pár rokov, lebo to nejde,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol, že čo sa týka záväzkov po lehote splatnosti, tie nezáležia len na nás a druhý
problém je aj ich cena, myslí si, že pokiaľ v krátkej dobe nedokážeme dynamiku prebytku
v bežnej časti obnoviť a spraviť klesajúci trend v záväzkoch, tak si zlikvidujeme prístup
k úverom,
- uviedol, že nebolo povedané, čo sa udeje v prípade reštrukturalizácie úverov, pretože jemu
stále na splácanie istiny chýba suma 155 000,- EUR, myslí si, že splácanie istiny bude
priorita, objaví sa to vo zvýšení záväzkov, lebo keď sa zaplatí banka, nezaplatí sa niečo
iné a aj keď sa blíži volebný rok je najvyšší čas s tým niečo urobiť,
- myslí si, že možno treba presvedčiť banku, aby nám aj napriek tomu požičala, pretože sú
tu drobné investície, ktoré chceme robiť, a ktoré niečo prinesú (výmena okien na MsÚ,
obradná sieň),
- poukázal na to, že napriek tomu, že máme smernicu, ktorá hovorí o tom, kto má
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predkladať rozpočet vytrvalo ho predkladá Ing. Mečiar, profesijne mu to vadí,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že rozpočet nebol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva a vo
výboroch mestských častí, čo považuje za chybu, pretože mnohé veci, ktoré sa rozoberajú
teraz mohli už byť vychytané a doriešené,
- uviedol, že za riziko považuje nárast záväzkov po lehote splatnosti, ale aj v lehote
splatnosti, ktoré ak sa nebudú splácať ohrozia ďalšie financovanie mesta, napríklad
úverom,
- uviedol, že v návrhu rozpočtu je uvedený úver v roku 2014 vo výške 500 000 EUR, čo si
myslí, že bude málo a pri nenaplnení niektorých príjmov bude táto požiadavka vyššia,
opýtal sa, či sa s týmto počítalo,
- uviedol, že čo sa týka uvedených merateľných ukazovateľov, Ing. Mečiar v programe
kultúra uviedol, že niektoré veci boli do koncepcie dané (on osobne našiel len dve alebo
tri), na základe operačného plánu, ktorý urobila Mgr. Iványiová zo schválenej koncepcie,
je tam dvadsaťjeden úloh na rok 2014 a sedem úloh týkajúcich sa kultúrnej infraštruktúry,
mnohé z nich vyžadujú finančné náklady, ak by koncepcia kultúry mala ostať iba
v proklamatívnej podobe, tak bolo škoda vynaloženého času, ktorý bol tomu venovaný,
- ďalej uviedol, že čo sa týka kapitálových výdavkoch a priorít 2014, vidí nesúlad, ak
zoberie stranu č. 6 navrhovaného rozpočtu, tie riziká, ktoré sú tam, čo s tými objektmi
pretože je tu daná aj časť správy o výchovno – vyučovacej činnosti škôl, kde sú dané na
požiadavky investícií, to nie je v korelácii, opýtal sa, čo bude vlastne platiť,
- ďalej uviedol, že v programe šport je rozpísané hradenie prevádzkových nákladov jednotlivé športoviská, je tam uvedená klauzula, v roku 2014 podpora profesionálnych
a neprofesionálnych športov, ale táto položka nie je vyčíslená, nie je uvedené z čoho sa to
bude financovať a kto budú tie subjekty,
- opýtal sa, ktorá je prázdna budova pri bývalej MŠ J. Palárika, lebo ak ide o hospodársku
budovu, je to súčasť materskej školy,
- upozornil na to, že v programe administratíva sa na rok 2014 navyšujú mzdové
prostriedky v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2013,
- uviedol, že je potrebné upozorniť občanov na možnosť podania žiadosti na zmiernenie
tvrdosti všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa daní a poplatkov,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že spolu s rozhodnutím o dani zároveň dostanú občania aj informáciu o možnosti,
ako môžu požiadať o zníženie poplatku, čo sa týka neprerokovania rozpočtu v komisiách
a vo výboroch mestských častí, myslí si, že ich nemôže nútiť, aby prerokovalia niektorý
materiál, mala by to byť ich iniciatíva a je v ich kompetencii o čom bude rokovať,
- uviedol, že čo sa týka toho, že plánovaný úver je málo, tak stále platí, že ak zvýšime úver,
zvýšime istinu a tým zvýšime problém v bežnom rozpočte, preto sa musíme rozhodnúť,
ktorou cestou chceme ísť,
- uviedol, že čo sa týka koncepcie kultúry, je tam napísaných len niekoľko priorít, tie
aktivity, ktoré majú nárok na rozpočet, tie skúsime zrealizovať,
- ďalej uviedol, že zoznam nehnuteľností, ktorý je tam uvedený, je tam uvedený ako niečo
potenciálne, o čom by sme mali rozmýšľať, pretože tu máme voľné priestory a budovy
a niečo s nimi treba robiť,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- opýtal sa, keď hovoríme o úvere vo výške 500 000 EUR, tak hovoríme o ňom kvôli tomu,
že nastavenie rozpočtu spracovateľmi bolo také, že sa uvažuje o úvere vo výške 500 000
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EUR alebo už vieme, že by nám viac nedali, teda je to maximum, čo by nám bola ochotná
banka dať,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že sa vychádzalo z potreby a s bankami sme o iných číslach nehovorili, myslí si,
že je priestor dostať sa aj k vyššiemu úveru, je možné, že to budeme musieť urobiť tak, že
to budú dva úvery a dve banky,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- znova sa opýtal na prázdnu budovu pri MŠ J. Palárika, či je to tá hospodárska budova,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že ide o hospodársku budovu,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že túto budovu by potom vynechal, pretože bez hospodárskej budovy materská
škola nemôže fungovať,
Martin Alföldi
- uviedol, že dnešný stav je taký, že ostatné budovy sú obsadené a to čo v hospodárskom
pavilóne niekedy bolo sa môže zlikvidovať,
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka
- opýtal sa ako sledujeme rozpočtovanie počas roka a napĺňanie rozpočtu (príjem dane za
psa),
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že podľa jeho názoru je predložený návrh rozpočtu proti všetkým základným
ekonomickým princípom, trend medziročného nárastu záväzkov po splatnosti je rastúci,
z hľadiska dlhodobej udržateľnosti ekonomickej kondície mesta, t. j. schopnosti platiť za
svoje záväzky je z jeho pohľadu situácia neutešivá, o to viac ho zaráža, že nie je snaha
vedenia mesta využiť reálne možnosti na zníženie nákladov na prevádzku mesta
v budúcnosti, naráža na realizáciu modernizácie verejného osvetlenia, kde pri troche
snahy, by bolo možné zrealizovať riešenie, ktoré by odľahčilo rozpočet mesta
v nasledovnom období,
- uviedol, že jeho návrh na zrušenie verejného obstarávania na realizáciu modernizácie cca
jednej pätiny svetelných bodov verejného osvetlenia sa nestretol zo strany p. primátora
s pochopením, výhovorka, že sa na jeho email ozvalo málo poslancov neobstojí, ak by
mal skutočný záujem na realizácii ekonomicky optimálneho riešenia, tak mohol zvolať
mestské zastupiteľstvo bez ohľadu na reakcie poslancov,
- uviedol, že podľa vyjadrenia Ing. Mečiara percentuálne mesto spĺňa zákonné kritéria na
úverovú zaťaženosť, najväčší problém je, že mesto nevládze splácať istinu, z toho má
husiu kožu, okrem toho, že filozofiu splácania stávajúcich úverov, teda nejakú dlhovú
službu už žiadal viackrát, minimálne od roku 2009, ale nedočkal sa nejakej reakcie,
- uviedol, že s ďalším vyjadrením, že je to dôsledkom mnohých rozrobených investičných
projektov, s ktorými sme všetci súhlasili, s tým súhlasí, ale nie z mestských peňazí, ale
z eurofondov, nakresliť rozpočet postavený na nereálnych predpokladoch je možné asi len
v podmienkach obcí a miest, v obchodnej spoločnosti to znamená konkurz a odvolanie
manažmentu, v meste nie je nikto zodpovedný, stačí pred voľbami nakresliť pár plagátov,
kde všetko, čo sa v meste vybudovalo je zásluha niekoho, plus pár nereálnych sľubov
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a uchádzať sa o dôveru voličov,
zopakoval, že je presvedčený o tom, že projekt modernizácie verejného osvetlenia
financovaný z eurofondov je ekonomicky nevýhodný a teraz môže len špekulovať o tom,
čo je skutočný motív, pre ktorý sa ďalej vo verejnom obstarávaní pokračuje, a pokračuje
sa ekonomicky nevýhodnou verziou pre mesto,
uviedol, že p. primátor vysvetlil mechanizmus koncesnej zmluvy a nevie prečo sa
podobný mechanizmus neaplikuje aj na verejné osvetlenie,
uviedol, že vyhlásenie Ing. Mečiara, že by nebol problém s prebytkom rozpočtu, keby
nebol taký objem investícií, ale na tie investície nemá vplyv mestské zastupiteľstvo, preto
lebo v lepšom prípade sa tu niečo predhodí, lebo sa potrebujeme o niečo uchádzať,
o nejakú súťaž, z jeho pohľadu dláždime mesto, lebo žiaľ ani jedna aktivita okrem možno
domova dôchodcov neprinesie nejakú pridanú hodnotu do tohto mesta, ale ani jedna akcia
doteraz realizovaná z prostriedkov z eurofondov nie je podľa finančného rozpočtu, ktorý
bol schválený pri predložení mestskému zastupiteľstvu, kofinancovanie z mestských
prostriedkov je vždy násobne vyššie, ako bolo odsúhlasené, a to je hlavný problém,

Martin Alföldi
- uviedol, že to, že sa pokračuje vo verejnom obstarávaní, za tým nič nie je, nikdy za
žiadnymi jeho akciami nič nebolo, uviedol, že sa stretol s niekoľkými nezávislými ľuďmi
a deväťdesiat percent z nich povedalo, že projekt európskej únie, tak ako je nastavený, je
dobrý; životnosť výbojky je cca 16 000 hodín pri ročnej svietivosti 4 000 hodín, čo sú
zhruba štyri roky, životnosť LED svietidla je cca 50 000 hodín, teda nejakých dvanásť
rokov, LED svietidlo treba vymeniť kompletne, cena jedného je cca 500 EUR náklady na
výmenu všetkých by boli cca 123 000 EUR, výmena jednej sodíkovej žiarovky stojí cca
20 EUR, čo je oveľa menej ako v prípade LED svietidiel,
- ďalej uviedol, že je pravda, že ak by sme dnes dali v projekte namiesto sodíkových
svietidiel LED svietidlá, tak ušetríme cca o 7 000 EUR viac, ako pri súčasnom stave, ale
navyše náklady by boli minimálne 35 000 až 40 000 EUR, teraz sme boli konfrontovaní
s tým, že robíme naviac práce, a v tomto prípade by to bolo tiež navýšenie o spomínanú
sumu,
- uviedol, že tvrdenie, že naše europrojekty nemajú pridanú hodnotu, to sú zase len
demagogické reči, ktoré niekomu vyhovujú, je otázne či projekty robené v minulosti mali
alebo nemali pridanú hodnotu a to, že sa dláždilo desaťtisíc metrov štvorcových bez
súhlasu mestského zastupiteľstva, bez peňazí v rozpočte, rozhodnutím dvoch ľudí, to
nikdy nevadilo,
- uviedol, že pridaná hodnota CMZ je to, že sú čiastočne opravené dve cesty, sú opravené
chodníky, je upravená zeleň, boli opravené tri školy, opravená knižnica, robí sa domov
dôchodcov, ak nič z tohto nie je pridaná hodnota, tak potom naozaj nevie, asi je to pešia
zóna za 50 miliónov, ktorá bola zrealizovaná bez súhlasu mestského zastupiteľstva, bez
peňazí, vydláždením desaťtisíc metrov štvorcových, skomplikovaním dopravy v meste,
tak asi to malo pridanú hodnotu,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- uviedol, že nehovoril o tom, čo bolo, ale o akciách, ktoré nám „zjedli“ alebo „zjedia“ veľa
peňazí, a ktoré nemajú takú pridanú hodnotu, ako verejné osvetlenie, za ktoré sa hlási, je
škoda, že p. primátor diskutuje s inými ľuďmi, a že nezvolal mestské zastupiteľstvo, kde
mohli byť títo ľudia pozvaní, ale p. primátor to nepovažoval za potrebné, lebo je najväčší
odborník v celom meste a to, čo p. primátor povedal nie je pravda, lebo životnosť LED
svietidiel je minimálne päťkrát väčšia, pracnosť na údržbu je oveľa menšia, ako na
halogenidové, a nie je pravda, že ich obstarávacie náklady sú o 100 EUR vyššie, to sú
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všetko bludy, všetko sa to dá nájsť na internete, ide o to, či to chcem alebo nechcem, preto
povedal, aký je ten motív, lebo motív nie je spraviť koncepčne niečo také, aby do
budúcnosti tu bola jedna filozofia vo verejnom osvetlení ekonomicky optimálna,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol, že p. primátor nemusí mať rád prvú etapu pešej zóny, ale nevie či je p. primátor
dopravný inžinier, keď tvrdí, že vďaka tomuto skolabovala doprava v meste, toto si
vyprosí, pretože doprava v meste by bola rovnako komplikovaná, či by pešia zóna
existovala alebo nie,
- uviedol, že tvrdenie, že bola postavená bez súhlasu mestského zastupiteľstva sú bludy,
búracie povolenie na tú časť bolo atď.,
Martin Alföldi
- uviedol, že vo svojom diskusnom príspevku ani raz nespomenul meno Ing. Barana
a hovoriť o právoplatnom búracom povolení na mestskom zastupiteľstve je úplne
irelevantné, búracie povolenie nevydáva mestské zastupiteľstvo, ale stavebný úrad, ktorý
bol pod gesciou Ing. Barana, ďalej uviedol, že nevie, kde v rozpočte bola krytá položka
pešej zóny,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že on nepovedal, že nevládzeme splácať istinu kvôli úverom, ale že kvôli úverom
sa zvyšuje istina, a z toho dôvodu nedokáže bežný rozpočet robiť prebytok, ktorý by
mohol slúžiť na krytie kapitálových vecí a na znižovanie záväzkov po lehote splatnosti,
- uviedol, že už niekoľkokrát počul od Ing. Bartošoviča vyjadrenie o dláždení mesta, ale
nevie, ktorý z projektov by mohol spĺňať podmienky dláždenia mesta,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že v prípade CMZ, sa časť mesta vyloží dlažobnými kockami, staré stromy sa
vysekali a vysadili sa nové stromy, uviedol, že keby toto bolo to najdôležitejšie v meste,
čo treba riešiť, tak s tým nemá problém, ale riešime dodatky s firmou AVA-stav s.r.o., bol
odsúhlasený nejaký objem prostriedkov z eurofondov, vysúťažilo sa niečo, vtedy bol kvôli
tomu krik a teraz objem dodatkov pomaly narastá,
- ďalej uviedol, že čo sa týka domova dôchodcov, ak sa dobre pamätá bola odsúhlasená
suma 2 mil. EUR, vysúťažilo sa to za niečo, Eurobuilding, a. s. si zahral svoje a zase
doplácame z prostriedkov mesta, z toho, čo sa nepredá, z toho, čo je z podielových daní
a zaťažuje to kasu, a tie prostriedky by sa možno dali využiť na zníženie úverovej
zaťaženosti,
Ing. Jozef Mečiar
- uviedol, že v prípade CMZ, mestský vklad bude nejaký a ten mestský vklad bude nižší,
ako sú normálne náklady na opravu tých dvoch zrekonštruovaných ciest,
Ing. Štefan Bartošovič
- opýtal sa, aký mal byť ten vklad, hovorí o tom, že vždy sa predloží niečo, čo treba rýchle
schváliť, lebo je tu takáto výzva a bude to stáť len päť percent z tohto, uviedol, že keď sa
zoberú všetky projekty a porovnajú sa žiadosti a skutočnosť, tak každý jeden zaťažil
mestskú kasu minimálne o sto percent viac, ako bolo povedané,
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Ing. Jozef Mečiar
- myslí si, že keby prešiel celé Slovensko, tak všetky stavebné projekty sú o tom, že počas
ich realizácie sa objavia veci, ktoré v projekte neboli, lebo pri stavebnej činnosti je to
normálne,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že to je normálne, lebo keď sa niečo rozoberie a nájdu s tam nejaké veci, to je
objektívna skutočnosť, ale keď sa projektuje niečo, potom je otázne aká je kvalita tých
projektov, opýtal sa, či sme niekedy požadovali od projektantov náhradu škody, pretože
oni si prídu na svoje a na nekvalite projektov sa hasí ten realizátor, ktorý už keď sa
uchádza o tú súťaž vie, čo bude namietať, vysúťaží si to, počká si, podpíše sa
zmluva, potom nastúpi štáb ľudí a prídu s tým, že mesto nevie „kam z konopí“, a prídu si
na svoje, potom sú tu návrhy na dodatky, ktoré napriek tomu, že sa neodsúhlasia sa
podpíšu, tak ako sa podpisovali v predchádzajúcom volebnom období,
Martin Alföldi
- uviedol, že keď sa rekonštruuje nejaká vec, tak tam vždy vzniknú nejaké práce naviac, či
sa nám to páči alebo nepáči, je pravda, že môžeme polemizovať o kvalite projektov, je to
žiaľ kvalita projektantov, ktorí sa hlásia do súťaže, ako spracujú projekt,
- uviedol, že najviac dodatkov, ktoré sa blížili do výšky 50 % z obstarávaného diela mala
stavba materskej školy 8. mája, ak zoberieme, že CMZ bola 1,6 mil. EUR, pôvodne bola
vysúťažená za 840 000 EUR, nevie, ako mesto za to môže, že bola trikrát takto
vysúťažená,
- uviedol, že keď sa predkladal na zasadnutie mestského zastupiteľstva prvý dodatok, tak
Ing. Matajsová povedala, že prvý návrh zhotoviteľa bol 360 000 EUR bez DPH, po troch
mesiacoch si všetci zúčastnení toto vykonzultovali, ale žiaľ nevieme, že tam ide kábel
vysokého napätia, že projektant nevidí do zeme,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že nerozumie tomu, ako že mesto nevie, kde ide kábel vysokého napätia,
Martin Alföldi
- uviedol, že sme mali stanovisko elektrikárov k stavebnému povoleniu, že tam nič nie je,
Ing. Helena Psotová
- uviedla, že projektant musí byť zainteresovaný na tom, zmluva musí byť urobená tak, že
nebudú dodatky, myslí si, že nie je správne sa k tomu stále vracať.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení:
doplniť do písmena B. schvaľuje bod č. 7 v znení:
- zmenu stavu záväzkov k 31. 12. 2014 vo výške nula,
Prezentácia: 15
Za:
8
Proti:
3
Zdržal sa:
4
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 nasledovne:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:

11 716 631 EUR
11 630 637 EUR
85 993 EUR
4 857 814 EUR
5 102 244 EUR
- 244 430 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:
Rozdiel bez finančných operácií:
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

16 574 444 EUR
16 732 881 EUR
-158 437 EUR
740 000 EUR
580 386 EUR
159 614 EUR

Rozpočet na rok 2014 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

17 314 444 EUR
17 313 267 EUR
1 177 EUR

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2014 v celkovej sume 513 430 EUR,
3. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 500 000 EUR na financovanie EU
projektov,
4. ručenie za prijatý úver zmenkou,
5. reštrukturalizáciu úverov číslo 051280 a číslo 050768 do jedného úveru bez jeho
navýšenia,
6. ručenie za reštrukturalizovaný úver blankozmenkou,
7. zmenu stavu záväzkov k 31. 12. 2014 vo výške nula,
C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2015 a 2016,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Prezentácia: 16
Za:
5
Proti:
5
Zdržal sa:
6
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
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5. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 5/9/2013
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia odporučila schváliť predložený návrh na
uznesenie.
Diskusia:
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh
- podala poslanecký návrh, aby sa schválilo prijatie kontokorentného úveru maximálne vo
výške 420 000 EUR.
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru maximálne do výšky 420 000 EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.
Prezentácia: 11
Za:
7
Proti:
1
Zdržal sa:
3
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
6. Plán verejného obstarávania na rok 2014 - materiál číslo C 6/9/2013
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia zobrala predložený materiál na vedomie.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či je nutné uzatvárať zmluvy na také dlhé obdobie,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že je to nutné, vychádzame z praktickej stránky, napríklad zimná údržba je na štyri
zimy a tým pádom predpokladáme, že aj cena bude iná,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či aj niekedy bola iná alebo sa vychádza len z predpokladov,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že sa oplatí uzatvárať zmluvy na obdobie dlhšie, ako jeden rok,
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Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či len pre zaujímavosť sa môžu mestskému zastupiteľstvu niekedy predložiť iné
mestá, nielen na zimnú údržbu, ale pre tieto typy obstarávaní.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
plán verejného obstarávania na rok 2014,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2014.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa – dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 270/2012 zo dňa 19. 06. 2012 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou
AVA-stav, s.r.o. Galanta - materiál číslo F 1/9/2013
Predložila Ing. Elena Matajsová, OSaKČ, Referát investičných činností
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Helena Psotová
- uviedla, že tu ide o učebnicový príklad, ako sa spraví verejné obstarávanie, vyhrá
najnižšia suma a potom sa dávajú dodatky, vie že ide o práce naviac, ale keby sa to hneď
od začiatku dalo do projektovej dokumentácie, potom by sa urobila hodnota diela, kde by
bol zaviazaný, že ju musí dodržať a aj projektant si musí za svoju prácu zodpovedať, tak
možno by vyhrala iná firma a nie práve táto, tu vidieť to, že dodatky navyšujú hodnotu
a nie je to správne, uviedla, že treba do zmlúv zaväzovať aj projektanta a hmotne ho
zainteresovať,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že pevne verí, že nedošlo len k navýšeniu hodnoty financií, ale aj k navýšeniu
hodnoty diela, pretože tu bola už aj taká situácia, že stavebný dozor za mesto podpisoval
stavebné denníky, kde boli vykázané práce, ktoré v skutočnosti neboli vykonané, opýtal
sa, či všetko, čo je v materiáli uvedené bolo vykonané, skontrolované a prevzaté,

40

Ing. Elena Matajsová
- uviedla, že zatiaľ neboli vykonané všetky práce, v materiáli sú uvedené aj práce (body
č. 16 – č. 20), ktoré zatiaľ nie sú ešte urobené, ostatné sú už zrealizované alebo sa ešte
realizujú,
- uviedla, že zhotoviteľ opäť predložil požiadavku na naviac práce v hodnote 97 000 EUR,
znova to prešlo korektúrou a dohodla sa suma cca 45 000 EUR,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, v čom to je , že sa vyčíslia naviac práce zo strany zhotoviteľa v nejakej sume
a potom sa dospeje k sume, ktorá je predložená v materiáli,
Ing. Elena Matajsová
- uviedla, že každý zhotoviteľ asi skúša, či to prejde, ale buď nesedeli jednotkové ceny
a neboli v takých výškach, ako boli v základnej zmluve o dielo, niektoré výmery boli
vysoké a nakoniec sa na sume a prácach uvedených v predloženom dodatku so
zhotoviteľom zhodli, ako na opodstatnených,
Mgr. Július Morávek
- opýtal sa, k čomu bude slúžiť informačná tabuľa, ktorá je umiestnená pred budovou
FOCESA,
Ing. Elena Matajsová
- uviedla, že by tam mali byť informácie ohľadne kaštieľa, hľadala sa najvhodnejšia poloha
tejto tabuli,
Mgr. Július Morávek
- myslí si, že to nie je dobré miesto a našli by sa aj iné vhodnejšie miesta, napríklad v iných
mestách sú takéto tabule umiestnené pred budovou mestského úradu, je tam daný náučný
chodník mestom, kde sú dané základe informácie o hlavných budovách v meste,
- uviedol, že chodník do CVČ nie je dobre spravený, už teraz sa rozpadáva,
Ing. Elena Matajsová
- uviedla, že táto časť ešte nie je hotová, sú tam tri vstupy po schodoch, tu sa uvádza
prízemný vstup a podľa projektu do tohto vstupu vôbec nebol riešený nový chodník,
projektant si nevšimol, že tam sú nejaké vstupy,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že čo sa týka rampy pre imobilných, tá bude v zime, keď primrzne nepoužiteľná
a myslí si, že je umiestnená na zlom mieste,
Ing. Elena Matajsová
- uviedla, že sa riešila otázka vybudovania a umiestnenia rampy, prvok, ktorý by
debariérizoval celé územie, bol jeden z dôležitých prvkov pri posudzovaní celého projektu
z toho dôvodu sa tam rampa nechala, boli to ďalšie body pre väčšiu úspešnosť projektu pri
posudzovaní,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že prístup k budove FOCESA je vytvorený na veľkosť štyroch tvárnic, ktoré tam
sú umiestnené, je to podstatne zúžené v porovnaní s chodníkom, ktorý vedie pri kaštieli,
opýtal sa, či sa to nedá urobiť na takú istú šírku, aby tam bol voľný prístup vozidiel,
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napríklad pre požiarne vozidlo alebo servisné vozidlá,
Ing. Elena Matajsová
- uviedla, že tento chodník je zrealizovaný v súlade s projektom,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, čo z vyčíslenej sumy zaplatí projektant, minimálne by bol rád, keby sme vedeli
sumu, ktorú zaplatí z tej prvej časti naviac prác, pretože je tu niekoľko vecí, ktoré
evidentne mal urobiť projektant, samozrejme sú tu aj veci, ktoré vznikli zo skutkovej
situácie, ale rád by vedel akou sumou na naviac prácach sa bude podieľať projektant a to
z prvej časti aj tejto časti.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVA-stav
s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta (IČO 43989268) na realizáciu stavby
„Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa“, predmetom
dodatku č. 2 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote
38 247,12 EUR bez DPH, celkom 45 896,54 EUR s DPH,
B. berie na vedomie
návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVA-stav
s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta (IČO 43989268) na realizáciu stavby
„Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa“, predmetom
dodatku č. 2 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote
38 247,12 EUR bez DPH, celkom 45 896,54 EUR s DPH.
Prezentácia: 11
Za:
6
Proti:
1
Zdržal sa:
4
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
G. VYSTÚPEBIE VEREJNOSTI
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.
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 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Jozef Grell
Mgr. Július Morávek

Návrhová komisia:
predseda: Milena Veresová
členovia: Ing. Tibor Baran
Ing. Ivan Kováč

Mgr. Ing. Daniela Vargová
prednostka Mestského úradu Šaľa

Martin Alföldi
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Elena Hlavatá
Šaľa 23. decembra 2013

43

