ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo
28. augusta 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá
ČASŤ I.
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATELIEK
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, primátor mesta,
v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva
v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 – VIII. dňa
19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien a doplnkov
rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012,
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa
1. októbra 2012.
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení
5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných
15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnený: Ing. Štefan Bartošovič
Neskorší príchod neohlásil žiadny z poslancov.
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné.
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o a rokovalo podľa nasledovného programu:
Časť I.
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek
Časť II. Interpelácie poslancov
Časť III. Predkladané materiály

C. Hospodárenie mesta
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 - materiál číslo
C 1/5/2014
predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Časť IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Martin Alföldi, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na
zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Gabriela Talajková
členovia: Ing. Július Bujdák, Ing. Helena Psotová
Hlasovanie:
Prezentácia: 15
Za:
15
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: Ing. Ivan Kováč a Ing. Jozef Mečiar
Hlasovanie:
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 5. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá.
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ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomnú interpeláciu nepodal žiadny poslanec.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, v akom štádiu je chodník smerom k spoločnosti Duslo, a. s.,
Martin Alföldi
- uviedol, že projekt je ukončený, prekládka telekomunikačného kábla sa rieši, výber
dodávateľa ešte nie je, ale nevie presne všetky termíny, preto bude odpovedané písomne
v stanovenom termíne,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva predniesol interpeláciu
ohľadom pozemku pri parkovisku pri mestskom kultúrnom stredisku, kde na súkromných
pozemkoch rastie burina, už je koniec augusta a stále sa tam nič nespravilo, akurát
z buriny, ktorá bola 1,5 metra vysoká je burina vysoká 2 metre,
- ďalej upozornil na priestor v okolí bývalej reštaurácie „Kazačok“, je to takisto súkromný
pozemok, ktorý je zarastený,
- uviedol, že by chcel oceniť mestské parky, ktoré sú veľmi pekne pokosené a upravené,
zvlášť ocenil a poďakoval za upravené okolie pomníka na Dolnej ulici, kde budú
prebiehať oslavy SNP,
Martin Alföldi
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne, ale vie povedať, že vlastníci
boli opakovane vyzvaní, aby tento priestor pokosili,
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, aká situácia je týkajúca sa kotolni CK 32,
Martin Alföldi
- uviedol, že minulý týždeň bola podpísaná kúpno – predajná zmluva, kupujúci má do
pätnástich dní od podpisu zmluvy zaplatiť na účet mesta, potom sa podá návrh na vklad,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že v priestore pred mestským úradom je inštalovaná výstava obrazov holokaustu,
opýtal sa, kto dáva súhlas na inštalovanie takýchto obrazov,
Martin Alföldi
- uviedol, že to išlo cez prenájom verejného priestranstva, o ktorý požiadalo občianske
združenie Maceva v rámci mesiaca židovskej kultúry,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, jeho kamarát urobil fotografie z pásma Gazy a chcel by ich vystaviť, preto sa
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chcel opýtať, či je to možné,
Martin Alföldi
- uviedol, že takéto výstavy sa riešia buď cez galériu, alebo sa takéto výstavy konajú
v zasadačke mestského úradu alebo je možné prenajať aj vonkajšie priestory, ak má o tie
záujem.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 - materiál číslo
C 1/5/2014
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Stanovisko komisie ekonomickej: komisia nebola uznášaniaschopná.
Diskusia:
Ing. Helena Psotová
- uviedla, že komisia školstva znova prerokovala návrh na úpravu rozpočtu a súhlasí
s predloženým návrhom, ďalej uviedla, že až 02. 07. 2014 prišli potvrdené čísla pre
školstvo v rámci prenesených kompetencií, na minulom zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 26. 06. 2014 ešte nebolo známe, či tieto čísla budú také, aké sme
predpokladali, preto navrhla, aby to bolo schválené v takej výške, ako je predložené,
- ďalej uviedla, že čo sa týka ďalších úprav, to sú tie úpravy, ktoré boli dané uznesením
mestského zastupiteľstva dňa 26. 06. 2014 a sú zapracované do rozpočtu, nakoľko
legislatíva umožňuje tieto zmeny vykonať do 31. augusta, tak je za predložený návrh
rozpočtu,
Ing. Július Bujdák
- uviedol, že čo sa týka kapitoly vzdelávanie, v tabuľke na str. č. 8 je uvedená úprava
rozpočtu pre jednotlivé školské zariadenia v stĺpci „zmeny rozpočtu“, opýtal sa, na
základe akého kľúča bolo uvažované s jednotlivými mínusmi a plusmi,
Ing. Helena Psotová
- uviedla, že v školstve aj v materských školách sa prepočítava počet žiakov a nakoľko
pohyby nastávajú v podstate až do 30. júna a ďalšie do 15. septembra, preto sa to upravuje
podľa skutočných stavov prijatých žiakov.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014 nasledovne:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:
Rozdiel bez finančných operácií:
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:
Rozpočet na rok 2014 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

11 835 557 EUR
11 673 653 EUR
161 904 EUR
4 456 943 EUR
5 449 861 EUR
- 992 918 EUR
16 292 500 EUR
17 123 514 EUR
- 831 014 EUR
4 841 180 EUR
4 008 346 EUR
832 834 EUR
21 133 680 EUR
21 131 860 EUR
1 820 EUR

Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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ČASŤ IV.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Kováč
Ing. Jozef Mečiar

Návrhová komisia:
predseda: Gabriela Talajková
členovia: Ing. Július Bujdák
Ing. Helena Psotová

Mgr. Ing. Daniela Vargová
prednostka Mestského úradu Šaľa

Martin Alföldi
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Elena Hlavatá
Šaľa 18. septembra 2014
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