ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo
18. decembra 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
ČASŤ I.
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATELIEK
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, 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.
Mgr. Jozef Belický privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení
9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných
16 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnený ani neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov.
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné.
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Varsányi
doplniť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
- kontrolu čerpania výdavkov na opravu strechy na budove Základnej umeleckej školy
v Šali
Prezentácia: 19
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
2
Návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol schválený.
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o a rokovalo podľa nasledovného programu:

Časť I.
Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek
Časť II. Interpelácie poslancov
Časť III. Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 - materiál číslo A 1/9/2014
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania.
C. Hospodárenie mesta
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016
a 2017; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 - materiál číslo C 1/9/2014
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ; predkladá Ing. Alžbeta
Sedliačiková, hlavná kontrolórka
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/9/2014
predkladá Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015
- materiál číslo H 1/9/2014
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Časť IV. Ukončenie
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Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na
zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Ing. Marián Krištof
členovia: Miloš Rehák, Ing. Ivan Kováč
Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
20
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 mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednosta MsÚ Šaľa
- hlavný kontrolór
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na
overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Peter Andráši a Milena Veresová
Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 9. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomnú interpeláciu nepodal žiadny z poslancov.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, prečo nie sú na internete zverejnené odpovede na otázky, ktoré sú podané na
základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, podľa jeho zistení
je zverejnených dvadsaťsedem odpovedí, on podal žiadosť v poradí č. 45 a č. 46,
ale odpovede na jeho žiadosti ešte stále nie sú na internetovej stránke zverejnené, aj keď
písomnú odpoveď dostal,
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-

-

uviedol, že jeho žiadosť sa týkala vyplatenia odmien zamestnancom mestského úradu
a chcel by, aby sa o tom dozvedeli aj občania, keď sme také transparentné mesto, pretože
na odmenách bola vyplatená suma 65 000 Eur, myslí si, že to nikde na Slovensku nie je
možné, p. prednostka dostala odmenu vo výške 8 000 Eur, myslí si, že je nehorázne, aby
odchádzajúci primátor rozdal také odmeny, a nezaslúžia si to daňoví poplatníci tohto
mesta,
uviedol, že odpoveď požaduje aj teraz ústne a potom aj písomne,

Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že postupne sa zverejňujú všetky odpovede na žiadosti podané v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon neustanovuje, že
sa tieto odpovede musia zverejňovať, robíme to dobrovoľne, a z dôvodu pracovnej
vyťaženosti sme ešte len pri odpovedi č. 27, pretože je potrebné, aby sa skontrolovalo, aby
sa nezverejnili osobné údaje, odpoveď, ktorá bola doručená Mgr. Varsányimu, bude
takisto zverejnená,
- uviedla, že čo sa týka vyplatených odmien, tak v kolektívnej zmluve máme ustanovenie,
ktoré hovorí, že ak je priaznivý vývoj hospodárenia mesta, tak je možné dať
zamestnancom ďalší funkčný plat, čo by ale znamenalo sumu cca 140 000 Eur, tak po
dohode s primátorom sa pristúpilo k vyplateniu takej výšky odmeny, aká bola vyplatená,
- ďalej uviedla, že mesto má v roku 2014 výrazne lepšie hospodárenie, preto sa primátor,
ktorý má na to kompetenciu, tak rozhodol, uviedla, že nikto netají, že tieto finančné
prostriedky boli vyplatené, pretože sú to verejné zdroje,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- požiadal, aby p. prednostka definovala, čo je to pozitívny vývoj, rozumie konkrétnym
číslam a konkrétnym faktom, ale či to nie je náhodou subjektívny dojem, pretože on
osobne nemá taký dojem, že by mesto napĺňalo skutkovú podstatu pre vyplatenie tých
odmien,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že toto ustanovenie kolektívnej zmluvy je svojim spôsobom vágne, priaznivý
vývoj sme si zadefinovali tak, že záväzky po lehote splatnosti, ktoré na meste boli bežné
vo výške štyristotisíc, sú na konci roka nulové, záväzky mesta sú uhrádzané v lehote
splatnosti a takisto sa darí napĺňať rozpočet, ďalej uviedla, že je to priaznivejší vývoj, ako
po iné roky, preto sa tak primátor rozhodol,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že takisto sa chcel opýtať na odmeny, pretože neveril tomu, že sa vyplatilo
65 000 Eur,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že je to 65 000 Eur, s odvodovými povinnosťami je to 80 000 Eur,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že sa to týkalo 138 zamestnancov, namiesto toho, že by sme 23 000 obyvateľom
mesta dali napríklad nové sedačky do kina, boli vyplatené odmeny, uviedol, že nie je proti
vyplateniu odmien, ale vyplatiť 65 000 Eur bez odvodov, je podľa neho nehorázne,
- pevne verí, že podaktorí to museli z pocitu viny aj odmietnuť, pretože o priaznivom
rozpočte by nepovedal ani slovo, to na margo tej hanby,
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-

-

uviedol, že asi pred polrokom, keď hovoril o hrdzavej pitnej vode, ktorá v meste tečie, sa
opýtal, aká je ochota mesta pomôcť v tomto obyvateľom, nakoľko mesto je akcionárom
vodární, takisto on osobne poslal niekoľko sťažností na vodárne, ale odozva nebola
žiadna, opýtal sa, či mesto má vôbec ochotu v tomto smere niečo robiť, či nepoverí
nejakého pracovníka tým, aby sa zaoberal touto problematikou,
uviedol, že by si chcel overiť platnosť uznesenia, ktorým sme cca pred dvomi rokmi
uviazali finančné prostriedky z predaja základnej školy na ul. Komenského na jej
rekonštrukciu, ktoré sa ale minuli, bol by rád, keby mu to bolo oznámené počas dnešného
zasadnutia mestského zastupiteľstva, ideálne pred prerokovaním rozpočtu,
opýtal sa, prečo nerobia pracovníci na rekonštrukcii ďalšej časti pešej zóny, ktorá sa
začala rekonštruovať krátko pred voľbami,
ďalej uviedol, že bol členom komisie na výber dodávateľa služieb a prác na zimnú údržbu,
opýtal sa, aký je výsledok,
uviedol, že pokiaľ nie je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva rozpočet
s tabuľkami, tak ho nepožaduje v tlačenej podobe,
uviedol, že počas roka bežali nejaké rokovania so súčasným poskytovateľom služby
týkajúcej sa zberu odpadu, kde sa hovorilo aj o odstúpení od zmluvy vzhľadom k tomu, že
vládne dlhodobá nespokojnosť s prevádzkovaním kvázi nelegálnej skládky v Šali Veči,
opýtal sa, v akom to je štádiu,

Ing. Vladimír Vicena
- navrhol, aby sa zadefinovali nejaké merateľné kritériá, ktoré povedia, čo budeme
považovať za priaznivý vývoj, aby to nebolo postavené len na niečom, čo si kto myslí,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že čo sa týka uznesenia ohľadom predaja ZŠ Komenského, uznesenie je stále
v platnosti, uviedla, že bližšie odpovie písomne, pretože čo si teraz pamätá, tak kapitálové
výdavky boli vo vyššej hodnote ako sme predpokladali, tak sme ten zdroj príjmu museli
použiť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že čo sa týka prác na projekte budovania záchytného parkoviska, tak on vydal
pokyn, aby sa práce zastavili, stavba sa zakonzervovala, aby pred sviatkami čo najmenej
narúšala život občanov mesta, po sviatkoch, ak bude pretrvávať priaznivé počasie, sa bude
v prácach pokračovať,
- uviedol, že na ostatné interpelácie, ktoré predniesol Ing. Andráši bude odpovedané
písomne v stanovenom termíne,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že čo sa týka zimnej údržby, tak uchádzači v elektronickej aukcii znižovali
hodnotu až na takú úroveň, že neboli ochotní takúto vysúťaženú sumu podpísať, výsledok
je taký, že je súťaž zrušená a museli sme to zabezpečiť objednávkou aspoň do konca roka,
túto službu si musíme objednať cez elektronické trhovisko od 01. 01. 2015 do
31. 03. 2015, zatiaľ je zimná údržba zazmluvnená do konca roka,
- uviedla, že čo sa týka ukončenia zmluvných vzťahov so súčasným poskytovateľom služby
týkajúcej sa zberu odpadu, tak návrh dohody na ukončenie zmluvných vzťahov
k 27. 04. 2017 dostali, ale nikto zatiaľ neodpovedal, či s tým súhlasí, ďalej uviedla, že
v rokovaniach treba pokračovať a naďalej budeme tlačiť na to, aby prišlo k ukončeniu
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zmluvných vzťahov a teda aj prekládky v Šali – Veči tak, aby to v roku 2017 bolo
ukončené, ďalej uviedla, že už majú zazmluvneného partnera, ktorý bude v novom roku
stavať kontajnerové stojiská,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- zareagoval na Ing. Vicenu, že síce môžu vyjadriť rozhorčenie na tému vyplatených
odmien, ale podľa aktuálne platného zákona o obecnom zriadení sú v kompetencii
primátora a sú to jeho zatiaľ subjektívne, možno keď mu odporučia a on sa s tým stotožní,
tak aj objektívne rozhodnutia pre budúcnosť, v minulosti to tak nebolo, ale stále viac sa
novelami zákona o obecnom zriadení posilňujú kompetencie primátorov a starostov
a oslabuje sa kontrolná funkcia mestského zastupiteľstva.
Mgr. Jozef Belický oboznámil prítomných, že každý poslanec musí prejsť poučením
o právach a povinnostiach oprávnených osôb podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uviedol, že toto poučenie vykoná
p. prednostka.
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že mesto si dalo vypracovať bezpečnostný projekt, ktorý je vypracovaný v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov, tým, že poslanci patria do okruhu oprávnených
osôb, ktoré budú mať právo nakladať s údajmi, ktoré sú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov chránené, je nutné, aby boli poučení,
- požiadala prítomných, aby si prečítali pokyny, ktoré obdržali a následne podpísali doklad
o tom, že boli poučení,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, či by mohli dostať tieto pravidlá v tlačenej podobe tak, aby si ich mohli nechať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že kópia poučenia bude daná každému poslancovi do poslaneckej schránky.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 - materiál číslo A 1/9/2014
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Ing. Sedliačikova uviedla, že plán kontrolnej činnosti bude doplnený o kontrolu, ktorú
navrhol Mgr. Varsányi.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ
Neboli predmetom rokovania.
C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016
a 2017; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa,
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 - materiál číslo C 1/9/2014
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ; predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková,
hlavná kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh
- podal procedurálny návrh, aby bol predložený materiál stiahnutý z rokovania mestského
zastupiteľstva z dôvodu, že napriek internej smernici tento návrh neprešiel komisiami,
pretože tie ešte nie sú kreované, druhým dôvodom sú niektoré vecné problémy, a to
napriek ubezpečeniu, že záväzky máme v poriadku, nie je tu žiadna analýza týchto
záväzkov, ďalej je tu len zmienka o dome dôchodcov, možno pre budúcnosť by bolo
dobré uviesť, aký je najhorší variant, a potom sú od neho už len lepšie, ďalej je tu otázka
OPIS-u, kde má informáciu, že mesto bolo z tohto programu vyradené, to sú len tie
najzákladnejšie problémy, ale je tam aj mnoho iných detailných problémov, ktoré si
zaslúžia pozornosť.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- stiahnuť materiál z rokovania
Prezentácia: 21
Za:
19
Proti:
2
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.
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2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/9/2014
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
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 410 000,- EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.
Prezentácia: 21
Za:
20
Proti:
1
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
G. VYSTÚPEBIE VEREJNOSTI
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.
H. RÔZNE
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015
- materiál číslo H 1/9/2014
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – poslanecký návrh
- myslí si, že činnosť komisií by sa nemala odďaľovať, preto navrhla zmeniť termín
konania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2015 z 5. februára 2015 na
29. január 2015,
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Ing. Vladimír Vicena
- navrhol, aby sa venovalo jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva tomu, aby všetci
poslanci pochopili rozpočet, pretože je v mestskom zastupiteľstve dosť poslancov, ktorí tu
ešte nepôsobili a nerozumejú detailom a štruktúre rozpočtu tak, ako poslanci, ktorí tu sú
už niekoľko rokov,
- znova zopakoval, že by bolo dobré zvolať stretnutie, kde by sa mohli poslanci pýtať na
všetko ohľadne rozpočtu, a kde by spoločne dostali vysvetlenie ešte predtým, ako sa bude
rozpočet schvaľovať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na to nie je potrebné zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva, ale nie je
problém zvolať pracovné stretnutie, ktoré zvolá p. prednostka, kde bude vysvetlená
konštrukcia rozpočtu aj so všetkými programami a podprogramami,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že aj on chcel navrhnúť stretnutie k rozpočtu, pretože takisto potrebuje vysvetliť
niektoré položky,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že by chcel podporiť predložený návrh, pretože takisto si myslí, že sú v rozpočte
veci, ktoré je potrebné prerokovať predtým, ako sa bude rozpočet schvaľovať, myslí si, že
na to stretnutie by mal byť rozpočet predložený už opravený aj s vysvetlivkami,
- myslí si tiež, že rozpočet by už mal byť urobený tak, ako to poslanci už niekoľkokrát
žiadali, pretože je pre neho neprijateľné, aby státisíce eur rizík boli okomentované dvomi
vetami,
- ďalej uviedol, že by bol rád, keby sa stretnutia zúčastnili, a až do konca tam sedeli všetci
zamestnanci, ktorí majú s rozpočtom niečo spoločné,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že p. prednostka pošle tri januárové termíny na možné stretnutie, požiadal
poslancov, aby sa prihlásili na termín, ktorý im vyhovuje, a na ktorý termín bude
prihlásených najviac poslancov, vtedy sa stretnutie uskutoční.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu PaedDr. Danice Lehockej, PhD. v znení:
- zmeniť termín 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva z 5. februára 2015 na 29. januára
2015
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanecký návrh PaedDr. Danice Lehockej, PhD. bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015,
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B. súhlasí
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015 nasledovne:
29. januára 2015,
26. marca 2015,
14. mája 2015
25. júna 2015.
Prezentácia: 20
Za:
20
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, Mgr. Jozef Belický, 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:
Ing. Peter Andráši

Milena Veresová

Mgr. Ing. Daniela Vargová
prednostka Mestského úradu Šaľa

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Elena Hlavatá
Šaľa 8. januára 2015
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