
ZÁPISNICA	z	1.	mimoriadneho	zasadnutia	Mestského	zastupiteľstva	v	
Šali,	ktoré	sa	uskutočnilo	18.	februára	2010	

 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 
 
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, 
primátor mesta, v súlade s § 12 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 MsZ č. 2/2007 – V. a nadobudol 
účinnosť 30. marca 2007. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných a 
registrovaných 16, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. František Botka, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, 
Mgr. Jozef Varsányi, 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Doplniť bod č. 2: 
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka - materiál číslo 2/M1/2010 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo 2/M1/2010 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru – 
Superlinka  
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo 2/M1/2010 – Návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka, bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
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 zapisovateľky 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
1. Návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služieb “Čistenie MK, chodníkov a verejných 
priestranstiev v k.ú. Šaľa“ - materiál číslo 1/M1/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka - materiál číslo 2/M1/2010 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 
Časť III. Záver 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Ing. Miroslav Polónyi 
členovia: Ing. Michal Lužica, MUDr. Svetozár Hikkel 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora  
prednosta MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. László Gyurovszky, RSDr. Peter Gomboš. 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba 



Boháčová         a Elena Hlavatá. 
 
ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
1. Návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služieb “Čistenie MK, chodníkov a verejných 
priestranstiev v k.ú. Šaľa“ - materiál číslo 1/M1/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, aké boli ostatné ponuky v tejto súťaži a aká je cena v porovnaní s tým, čo 
poskytovala v minulosti spoločnosť BRANTNER, s.r.o., 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že nebola vyhodnocovaná ponuka spoločnosti SITA Slovensko, a. s., pretože 
nesplnila podmienky účasti,  
- ďalej uviedol, že čo sa týka finančnej hodnoty, tak spoločnosť Marius Pedersen, a.s., 
ponúkla v prvom kole rádovo vyššiu ponuku ako uchádzač Ing. Ivan Kováč - IMK,  
- uviedol, že čo sa týka porovnania kontraktu, je táto cena oproti predchádzajúcemu kontraktu 
celkove za štyri roky vyššia o 51 583,- EUR, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, či deklarovaná suma je pevná cena,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že to funguje tak, že mesto tieto výkony objednáva, je určitý termínovník, ktorý je 
prílohou tohto kontraktu, ako to bolo vysúťažené, ale prax je taká, že sa u dodávateľa 
objednáva, tak ako to bolo doteraz, na základe dohody, čo sa bude čistiť, 
- uviedol, že sa robí plán na každý mesiac, kde sa dohodne, čo sa bude čistiť a je to aj v 
koordinácii s tým, že mesto na čistenie komunikácií využíva aj aktivačných pracovníkov a 
malé obecné služby,  
- uviedol, že suma je vysúťažená, ale konkrétne objednávky sú podľa aktuálnej situácie, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že k tomu smeroval, že z toho vyplýva, že nejaká exaktná definícia predmetu 
plnenia, sú tam definované činnosti, ale nie sú presne kvantifikované, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že je to kvantifikované na metre výkonu a je to uvedené vo výkaze výmer, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, čo bude účelová funkcia, dodržať vysúťažený finančný limit alebo čistota mesta, 
pretože keď bude silná zima a bude treba viac úkonov, tak aby bola podľa účelovej funkcie 
čistoty mesta, aby sa tie práce spravili, je predpoklad, že tá suma môže byť prekročená, 
 
- uviedol, že sa chcel dopracovať k tomu, čo je predmetom jeho poslednej otázky a to, prečo 
sa aj v tomto prípade volila elektronická aukcia, lebo ak by postavil podmienky na pevnú 



cenu, bolo by potom povinnosťou realizátora, aby podľa jeho požiadaviek zabezpečil čistotu 
mesta a jedine práce navyše, ktoré by si objednal nad rámec, by platil navyše, ale tu postráda, 
aj v kontexte s diskusiou na minulom rokovaní MsZ dňa            11. 02. 2010, kde boli nejaké 
zdôvodnenia, prečo sa neaplikuje elektronická aukcia; tu sa aplikuje, tu sa to akože hodí, aj 
keď on tvrdí, že to nie je kóšer, 
- myslí si, že elektronická aukcia nie je všeliek a myslí si tiež, že sme si doterajšími 
vyhláseniami o tom, ako mesto týmto šetrí a nie je to domyslené, trochu zviazali ruky; myslí 
si, že by sa mal vyhodnocovať prípad od prípadu, či je v záujme mesta, aby sa to riešilo 
elektronickou aukciou alebo inou formou.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh Zmluvy o dielo na poskytnutie služieb „Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a 
verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa“, 
B. schvaľuje 
Zmluvu o dielo na poskytnutie služieb „Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a 
verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa“ so zhotoviteľom Ing. Ivanom Kováčom – IMK, so 
sídlom ul. Nová 2, 927 05 Šaľa, na obdobie od 01. 03. 2010 do 28. 02. 2014, v súlade    s § 9 
bodom 17. VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008 a 
VZN č. 16/2008,  
C. poveruje 
primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo na poskytnutie služieb „Čistenie miestnych 
komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa“ v súlade s bodom B tohto 
uznesenia.  
 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka - materiál číslo 2/M1/2010 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že bol prekvapený, že na poslednom rokovaní MsZ dňa 11. 02. 2010 sa tento 
materiál ako samostatný bod rokovania nepredložil a chce povedať, že nikto nemá záujem 
blokovať každodenný chod mestského úradu, kontokorent je rozumný nástroj, ak sa s ním 
rozumne pracuje a podmienky kontokorentu Dexia banky Slovensko, a.s. sú veľmi zaujímavé, 
- uviedol, že pri tejto príležitosti chce povedať, že jeho pripomienky k rozpočtu na rok 2010 
určite neboli namierené voči prijatiu kontokorentného úveru, podporuje tento návrh, aj keď ho 
mrzí, že bolo v médiách prezentované, že je to nejaký kapric a blokovanie či už kontokorent, 
ako života mesta alebo pripomienky k rozpočtu na rok 2010, pretože ich považuje za 
opodstatnené a racionálne. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
návrh na prijatie kontokorentného úveru – Superlinka,   
B. schvaľuje 
1. prijatie kontokorentného úveru - Superlinka max. vo výške 664 000,- EUR na preklenutie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového 
roka 2010, 
2. ručenie banke za poskytnutie KTK úveru – Superlinka blankozmenkou. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
ČASŤ III. 
ZÁVER 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami 
čiastkových hlasovaní. 
 
Primátor mesta pozval prítomných poslancov na rokovanie ohľadne rozpočtu mesta na rok 
2010, ktoré sa bude konať dňa 25. 02. 2010 o 17.00 h a na vyhodnotenie výberového konania 
na post riaditeľa Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali, ktoré sa bude konať 23. 02. 2010 o 
14.00 h.  

 


