
ZÁPISNICA 
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

23. septembra 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, zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku boli 
schválené Uznesením č. 4/2010 – XII.  a nadobudli účinnosť 1. júla 2010. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 14, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu. 
 
Ospravedlnení: MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula 
 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Miroslav Polónyi 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Primátor mesta navrhol doplniť bod č. 3: 
- Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 
3/M4/2010 

 
MUDr. Jozef Grell– poslanec MsZ, navrhol doplniť bod: 
- „Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali  

č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny hlavnej kontrolórke 
mesta Šaľa) 

 
Ing. Michal Lužica – poslanec MsZ, navrhol stiahnuť z rokovania bod č. 1: 
- Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo 1/M4/2010 
 
Ing. Michal Lužica odôvodnil svoj návrh tým, že žiadosť poslancov na zvolanie 
mimoriadneho MsZ sa týkala len vyjasnenia si možnosti VOS na realizáciu aktivít 
vyplývajúcich zo zmluvy o spolupráci uzavretej medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Duslo 
a.s., a nie je potrebné, aby sa návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania prerokovával.  
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Martin Alföldi 
- uviedol, že nejde o VOS ale o VO a tiež uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku 

mestského zastupiteľstva program rokovania zostavuje primátor a zákon mu umožňuje ho 
upraviť a doplniť.  

 
Hlasovanie o doplnení bodu – Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny 
hlavnej kontrolórke mesta Šaľa)   
Prezentácia:   14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod – „Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny hlavnej kontrolórke 
mesta Šaľa), bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o vypustení bodu číslo 1 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania 
na rok 2010 - materiál číslo 1/M4/2010 
Prezentácia:  14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo 1/M4/2010 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010, bol 
vypustený z programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo 3/M4/2010 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2010  
Prezentácia: 5 
Za:  5 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.  
 
Prezentácia: 0 
Za:  0 
Proti:  1 
Zdržal sa:     11 
 
Ing. Helena Psotová 
- podala po hlasovaní námietku z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia, navrhla 

vyhlásiť hlasovanie za zmätočné a pokračovať v rokovaní, 
 
Hlasovanie o námietke podanej z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.  
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Námietke sa vyhovelo a hlasovanie sa opakovalo. 
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Hlasovanie o doplnení materiálu číslo 3/M4/2010 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2010  
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo 3/M4/2010 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie 
a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010, bol 
zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
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. Nariadenie na vykonanie verejných obstarávaní - materiál číslo 2/M4/2010 

predkladá Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
2. „Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2010 

– X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny hlavnej kontrolórke mesta 
Šaľa) – ústna informácia bez predloženia materiálu 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta 

3.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 
3/M4/2010 
predkladá Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP  
 

Časť III. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Milena Veresová 
členovia: Ing. Erika Velázquezová, Ján Kmeťo 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  16 
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  
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová         
a Elena Hlavatá. 
 
  

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
1. Nariadenie na vykonanie verejných obstarávaní - materiál číslo 2/M4/2010 
Predložila Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že dôvodom, prečo bol tento bod navrhnutý do programu  rokovania, boli 

záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Duslo 
a.s., na základe ktorej sa ich mesto zaviazalo v časovom harmonograme, ktorý je prílohou 
zmluvy realizovať, 

- ďalej uviedol, že v tejto zmluve je aj klauzula istých sankcií pre prípad nedodržania týchto 
zmluvných podmienok, preto považuje tieto veci za potrebné a nutné riešiť, aby nevznikli 
v budúcnosti rôzne nedorozumenia v prípade, že by si druhá strana uplatnila sankcie 
v zmysle zmluvy; ďalej uviedol, že je pravda, že po konzultáciách s členmi futbalového 
klubu vyšiel variant, ktorý je momentálne predmetom rokovania ako najprijateľnejší 
z pohľadu fungovania futbalového klubu, na druhej strane je tam dosť značná vyvolaná 
investícia vo výške 138 000 EUR na prekládku komunikácie, 

- uviedol, že z tohto dôvodu sa poslanci spolu s predstaviteľmi futbalového klubu snažili 
nájsť nejaký variant, aby bolo zadosťučinené zmluve, ktorú mesto podpísalo, a ktorou je 
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viazané, aby nevznikli nejaké škody v podobe sankcií a na druhej strane, aby rozpočet 
mesta, ktorý je aj tak dosť napätý, nebol vystavený ďalším investíciám spojeným s touto 
zmluvou, 

- ďalej uviedol, že po konzultáciách sa dospelo k záveru v tom zmysle, že funkcionári 
vyjadrili záujem realizovať tento projekt na vytypovanom mieste, ako bol pôvodný zámer, 
s tým, že vyvolané investície s tým spojené si budú riešiť po vlastnej línii a tým je 
rozpočet mesta odbremenený o čiastku 138 000 EUR, z tohto dôvodu nepovažujú za 
potrebné prerokovávať návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania, keďže táto 
vyvolaná investícia bude riešená vo vlastnej réžii futbalového klubu, 

- uviedol, že na margo aktivít, ktorými je mesto viazané zmluvou, je tam aj ďalšia aktivita, 
na ktorej realizáciu by sa rád opýtal vedenia mesta, keďže okrem aktivít, o ktorých sa 
rokuje, je v prílohe zmluvy zakomponovaná aj výmena palubovky na hádzanárskom 
štadióne, kde je termín realizácie október 2010, preto si myslí, že by bolo dobré hovoriť aj 
o tomto probléme a mať nejaké riešenie, aby v budúcnosti nevznikli nejaké možnosti 
zo strany spoločnosti Duslo a.s. na uplatnenie si sankcií,  

- opýtal sa primátora mesta, akým spôsobom je táto časť záväzku riešená, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že dňa 21. 09. 2010 absolvoval rokovanie s generálnym riaditeľom Duslo a.s., 

kde hovorili o týchto problémoch a kde sa povedalo, že spoločnosť Duslo a.s. netrvá na 
zrealizovaní týchto investičných akcií, ak mesto bude vedieť nájsť možnosť zmeniť tento 
kapitálový výdavok na bežný výdavok a to do činnosti jednotlivých klubov, 

- uviedol, že generálneho riaditeľa oboznámil s tým, že v zmysle zákonov, pod ktoré spadá 
fungovanie samosprávy, nie je možné za žiadnych okolností dať akékoľvek finančné 
prostriedky na bežnú prevádzku, či už hádzanárskeho klubu alebo futbalového štadióna, 

- ďalej uviedol, že sa dohodli, že mesto bude hľadať možnosť a keď nenájde, tak pripraví 
návrh na úpravu tejto zmluvy o spolupráci, hlavne čo sa týka prílohy č. 1, pretože zmluva 
je podpísaná do roku 2015,  

 
Ing. Michal Lužica 
- opýtal sa, či tieto závery stretnutia sú aj písomne podchytené alebo je to len interpretácia 

primátora z tohto stretnutia, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že záznam zo stretnutia v písomnej podobe neexistuje,  
 
Ing. Michal Lužica – poslanecký návrh 
- uviedol, že v rámci poslaneckého návrhu podáva návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. nariaďuje  

1. vykonať verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – odkanalizovanie“,  

2. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných 
prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“, 

B. zriaďuje  
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – 
odkanalizovanie“ v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš - predseda 
Ing. Michal Lužica - člen 
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Ing. László Gyurovszky - člen 
Mgr. Jozef Belický - člen 
Ladislav Košičár - člen 
Ing. Ivan Kováč - člen 
Ing. Ingrid Čermáková - člen 
Margita Simighová - člen 
Ing. Elena Matajsová - člen 

2. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“ 
v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš - predseda 
Ing. Michal Lužica - člen 
Ing. László Gyurovszky - člen 
Mgr. Jozef Belický - člen 
Ladislav Košičár - člen 
Ing. Ivan Kováč - člen 
Ing. Ingrid Čermáková - člen 
Margita Simighová - člen 
Ing. Elena Matajsová – člen 

C. odporúča 
primátorovi mesta predložiť na najbližšie riadne zasadnutie MsZ návrhy riešenia 
zmluvného záväzku výmeny palubovky v mestskej športovej hale v zmysle zmluvy 
o spolupráci uzavretej medzi mestom a spoločnosťou Duslo a.s. a návrhy riešenia 
predložiť v takej forme, aby sa vylúčil možný postih zo strany spoločnosti Duslo a.s. 
za neplnenie zmluvných záväzkov zo strany mesta. 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že sa nezúčastnil posledného zasadnutia MsZ, má len 

sprostredkované informácie od kolegov poslancov a od generálneho riaditeľa Duslo a.s. 
a myslí si, že nemuselo prísť k tejto situácii a nemuselo sa ani konať dnešné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, keby vedenie mesta bolo včas konalo,  

- uviedol, že zámenná zmluva na pozemky bola v zásade realizovaná z iniciatívy mesta, 
v snahe získať pozemky pre ideu zrealizovať v danom teritóriu rekreačné stredisko, celá tá 
„story“ trvala dosť dlho a podľa priebehu si myslí, že aj Duslo a.s. spravilo dosť veľa 
preto, aby k dohode prišlo, lebo požiadavky zo strany mesta sa stupňovali a Duslo a.s. 
ustúpilo na tú úroveň, ktorá je dnes zafixovaná v zmluve, a ktorá bola podpísaná v júni 
2009, to znamená, že bolo dosť času na to, aby sa aj v priebehu tohto roku zrealizovala 
jedna z možností alebo sa zrealizujú všetky aktivity, ku ktorým sa mesto zaviazalo v danej 
zmluve, ktoré už boli spomenuté Ing. Lužicom alebo sa malo včas rokovať s vedením 
Duslo a.s. o tom, aby sa znenie zmluvy zmenilo,  

- uviedol, že rokovať na túto tému 21. 09. 2010 je asi už dosť neskoro, aj vzhľadom na to, 
že v jednej aj v druhej spoločnosti prebiehajú určité procesy a tak, ako v meste by sa malo 
mestské zastupiteľstvo, aj keď sa to vo vybraných prípadoch nedeje, k niečomu vyjadriť, 
takisto aj na druhej strane je v spoločnosti Duslo a.s. najvyšší orgán predstavenstvo, 
ktorému musí generálny riaditeľ predložiť návrh zo strany mesta a takisto ho musí 
odsúhlasiť, 

- osobne si myslí, že toto nie je dobrá vizitka z hľadiska reprezentácie mesta, pretože, ak sa 
malo dňa 21. 09. 2010 dospieť k nejakému záveru, tak bolo treba prísť s nejakým 
konkrétnym návrhom, pretože reálna šanca na to, aby sa do konca roka dohodlo, aj keď do 
konca roka sa môže dohodnúť, ale už to zachytí nové mestské zastupiteľstvo, možno 
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nový, možno staronový primátor, ale veľa šancí nie je, jedine dostáť záväzku, ktoré mesto 
má, 

- uviedol, že toto je vlastne len dôsledok a znova sa to interpretuje všelijako a to tak, že 
v čase, keď mesto nemá peniaze na iné veci, je snaha presadiť realizáciu záväzku 
nejakých aktivít na futbalovom štadióne, len už sa nehovorí, z čoho to všetko vyplýva, 
a že toto mohlo byť dávno zažehnané, keby predstavitelia vedenia mesta včas kontaktovali 
predstaviteľov vedenia spoločnosti Duslo a.s. a keby prišlo k prolongácii záväzkov 
minimálne na druhý rok,  

- ďalej uviedol, že jeho informácia od generálneho riaditeľa Duslo a.s., s ktorým rokoval 
dňa 13. 09. 2010 a 22. 09. 2010 a kde generálny riaditeľ vždy začal hovoriť o tejto 
problematike a myslí si, že je z toho dosť frustrovaný, tiež uviedol, že dňa 22. 09. 2010 ho 
informoval o výsledku rokovania s p. primátorom a jednoznačne prezentoval, že Duslo 
a.s. bez nejakého konkrétneho písomného návrhu bude v zmysle zmluvy trvať na splnení 
záväzkov mesta, ktoré sú v zmluve definované, ďalej povedal, že ponúkol aj svoju účasť 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorá síce nebola odmietnutá, ale nebol ani 
prejavený záujem, takisto je ochotný a pripravený rokovať, ale o konkrétnych návrhoch, 

- uviedol, že ak to aplikuje na znenie tej zmluvy, ktorá je, tak aj čiastkové neplnenie 
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy oprávňuje Duslo a.s. k penalizácii vo výške 637 000 
EUR plus možnosť uplatniť záložné právo na pozemky v hodnote 234 000 EUR,  

- myslí si, že to nie je dobrá situácia a prizná sa, že keby on ako reprezentant súkromnej 
firmy si takéto niečo dovolil, tak by bol možno už dávno na predčasnom dôchodku, ale tu 
sa to berie asi ako normálna vec a potom sa to navlečie na poslancov, ktorí na jednej 
strane poukazujú, že je treba šetriť a na druhej strane prijímajú uznesenia, ktoré sú 
v priamom protiklade k týmto želaniam,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si pamätá, keď p. prednosta predkladal túto zámennú zmluvu a s akou 

ľahkosťou hovoril o jej naplnení z našej strany, že rokmi, ako sa bude do športu 
investovať, sa bude postupne odčítavať, 

- uviedol, že doba ukázala, že tie financie nefungujú tak, ako by sme si želali, ale tie 
záväzky tu reálne existujú a musíme sa s tým vysporiadať a uviedol, že tiež ho trochu 
prekvapilo, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva táto investícia v rámci 
zmeny rozpočtu bola jednoducho vynechaná už z akéhokoľvek dôvodu a za túto cenu nám 
hrozí sankcia skoro v rovnakej výške, ako sa má investovať, 

- chcel povedať, že ho mrzí, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva nie je Ing. Kántor, 
ktorý už kdesi uverejnil nakreslené kúpalisko a dnes sa ani nezúčastní hlasovania o tom, 
aby sme mohli tento pozemok skutočne získať a aby z toho nevyplynuli sankcie, 

- myslí si, že toto dnešné schválenie, ak budú všetci hlasovať za, dá do budúcnosti lepšiu 
východiskovú pozíciu aj pre rokovanie primátora s generálnym riaditeľom Duslo a.s., 
pretože sme pripravení tento záväzok plniť a asi sa ľahšie bude rokovať o tom, aby sa časť 
tých záväzkov preniesla, 

- uviedol, že neverí tomu, že na budúci rok bude taká ružová situácia, aby sme hravo zvládli 
aj palubovku, ale bolo by dobré aspoň oddialiť ten termín a mať možnosť premýšľať nad 
nejakým iným riešením.     

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

1. vykonať verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – odkanalizovanie“,  



 8

2. vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“, 

B. zriaďuje  
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 

na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – 
odkanalizovanie“ v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš - predseda 
Ing. Michal Lužica - člen 
Ing. László Gyurovszky - člen 
Mgr. Jozef Belický - člen 
Ladislav Košičár - člen 
Ing. Ivan Kováč - člen 
Ing. Ingrid Čermáková - člen 
Margita Simighová - člen 
Ing. Elena Matajsová – člen 

2. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác s názvom „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“ 
v zložení: 
RSDr. Peter Gomboš - predseda 
Ing. Michal Lužica - člen 
Ing. László Gyurovszky - člen 
Mgr. Jozef Belický - člen 
Ladislav Košičár - člen 
Ing. Ivan Kováč - člen 
Ing. Ingrid Čermáková - člen 
Margita Simighová - člen 
Ing. Elena Matajsová – člen 

C. odporúča 
primátorovi mesta predložiť na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva  
návrhy riešenia zmluvného záväzku výmeny palubovky v mestskej športovej hale 
v zmysle zmluvy o spolupráci uzavretej medzi mestom Šaľa a spoločnosťou Duslo a.s. 
Návrhy riešenia predložiť v takej forme, aby sa vylúčil možný postih zo strany 
spoločnosti Duslo a.s. za neplnenie zmluvných záväzkov zo strany mesta. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. „Prerokovanie pozastavenia výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali  

č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 (vo veci schválenej odmeny hlavnej 
kontrolórke mesta Šaľa) – ústna informácia bez predloženia materiálu 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta 
 
Martin Alföldi uviedol, že dňa 16. 09. 2010 sa rozhodol v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pozastaviť 
výkon Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2010 – X. zo dňa 9. septembra 2010 vo 
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veci schválenej odmeny hlavnej kontrolórke mesta Šaľa. Ako dôvod uviedol, že pre mesto je 
to zjavne nevýhodné v období finančnej krízy, je nepriaznivá finančná situácia v samospráve 
mesta, prudký výpadok daní.   
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či dôvody, ktoré primátor uviedol ako dôvod pozastavenia výkonu znesenia, sú 

jedinými, pre ktoré toto uznesenie nepodpísal alebo sú tu aj iné veci, tiež sa opýtal, či 
v rámci mestského úradu boli vyplatené aj iné odmeny v roku 2009, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že dôvody boli len tie, ktoré uviedol a o iných dôvodoch nevie a pokiaľ vie, 

v roku 2009 boli vyplatené odmeny niektorým zamestnancom mestského úradu a v roku 
2010 neboli vyplatené žiadne, okrem spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., 

 
MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- navrhol, aby sa znova hlasovalo o odmene hlavnej kontrolórke, ktorá bola schválená na 

poslednom zasadnutí MsZ, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že chce zopakovať to, čo už povedala na 5. riadnom zasadnutí MsZ a to, že 

činnosť hlavnej kontrolórky a rozhodovanie o jej odmene podlieha mestskému 
zastupiteľstvu a pokiaľ je to v neprospech mesta alebo to nejakým spôsobom ekonomicky 
poškodzuje mesto, tak v tom prípade je nevyplatenie v poriadku, ale myslí si, že 1 000 
EUR nie je suma, ktorá by položila mesto, 

- uviedla, že hlavný kontrolór má odmenu preto, lebo nemá osobné ohodnotenie ako ostatní 
zamestnanci mestského úradu a hlavne chce znova zdôrazniť, že jej činnosť podlieha 
mestskému zastupiteľstvu a na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva neboli k práci 
hlavnej kontrolórky žiadne výhrady a z toho dôvodu aj ona trvá na tom, aby sa o uznesení 
hlasovalo znova, 

 
Ing. František Botka 
- uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ sa opýtal, či boli za tento rok vyplatené nejaké 

odmeny zamestnancom mestského úradu a bolo mu povedané, že nie všetkým, preto 
navrhol variantné hlasovanie o odmene vo výške 0 %, 10 % a 20 %, ďalej uviedol, že on 
sa domnieval a z odpovede to podľa neho bolo jednoznačné, že odmeny dostali niektorí 
zamestnanci, nebolo vyšpecifikované ktorí a požiadal o poskytnutie informácií, či boli 
vyplatené odmeny, v písomnej forme, 

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že je zmätený z vystúpenia Ing. Botku, pretože na minulom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva bolo povedané, že odmeny nedostali všetci zamestnanci, ale v novinách si 
potom prečítal vyjadrenie primátora mesta, že odmenu nedostal vôbec nikto a opýtal sa, 
aká je pravda, či bola v tomto roku vyplatená odmena alebo nie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že naozaj nevie, či boli vyplatené odmeny a spracuje túto informáciu písomne, 

myslí si, že za tento rok nedostal odmenu nikto, ale nie je si istý, či boli nejaké odmeny 
vyplatené za minulý rok; uviedol, že sa to pletie s vyplatenými odmenami za minulý rok, 
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pretože odmeny sa zvyčajne vyplácajú až koncom roka, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že on povedal, že odmeny neboli vyplatené za tento rok a za minulý rok neboli 

vyplatené všetkým, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že vyplatenie odmeny kontrolórke sa nedá porovnávať s odmenami zamestnancov 

a myslí si, že aj tí, keď si vykonávajú svoju prácu, majú dostať odmeny, zákon určuje ako, 
v akej výške a akým spôsobom dostáva odmenu hlavná kontrolórka,  

- uviedla, že každý zamestnanec, ktorý si vykonáva svoju robotu, by mal dostať odmenu 
a nejakým spôsobom by mala byť jeho práca ocenená, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský 
- uviedol, že bolo povedané, že niektorí zamestnanci dostali odmenu a opýtal sa, či to boli 

bežní zamestnanci alebo vedúci pracovníci, a či osobné ohodnotenie majú všetci 
pracovníci vrátane vedúcich pracovníkov alebo iba bežní pracovníci,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že 99,9 % zamestnancov má osobný príplatok. 
 
Hlasovanie o Uznesení č. 5/2010 – X., ktoré bolo prijaté na 5. riadnom MsZ dňa  
9. septembra 2010 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa, 
B. schvaľuje   

odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od  
01. 01. 2010 do 30. 06. 2010. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  13  
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   n e p o t v r d i l o   uznesenie č. 5/2010 – X. zo dňa 
9. septembra 2010 a citované uznesenie stráca platnosť. 
 
 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 
3/M4/2010 

Predložila Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v zásade nie je proti tomuto bodu, ale na minulom zasadnutí MsZ žiadal 

vyjadrenie k tým rozpočtovým opatreniam nad limit, ktoré primátor mesta podpísal 
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v minulom roku v počte 5, s tým, že sa rokuje o zmenách rozpočtu, vtedy keď pochopí, či 
to bolo v súlade s predpismi, pretože doteraz mu pointa z toho nejako uchádza a dovolí si 
povedať, že vlani boli prijaté rozpočtové opatrenia aj bez súhlasu mestského 
zastupiteľstva a preto ho prekvapuje, že teraz ten súhlas treba a požiadal, aby na budúce 
zasadnutie riadneho MsZ bolo spolu so zmenou rozpočtu, ktorá predpokladá, že bude 
znova predložená, bolo predložené aj stanovisko mestského právnika,  

 
Ing. Jana Kováčiková 
- uviedla na vysvetlenie, že druhá úprava je presun finančných prostriedkov z kapitálových 

do bežných a to sa nemôže robiť, uviedla, že presun z bežných do kapitálových sa môže 
robiť.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,  

B. schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne: 
1. v programe 12. Prostredie pre život zníženie kapitálových výdavkov o 20 000,- EUR, 

v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok zvýšenie bežných výdavkov  
o 20 000,- EUR,  

2. v programe 11. Kultúra zníženie kapitálových výdavkov o 11 904,- EUR,        
v programe 11. Kultúra zvýšenie bežných výdavkov o 11 904,- EUR 

 
Bežné príjmy: 11 135 178 EUR 
Bežné výdavky: 11 198 374 EUR 
Rozdiel: - 63 196 EUR 
 
Kapitálové príjmy: 5 408 876 EUR 
Kapitálové výdavky:  6 089 386 EUR 
Rozdiel:    -680 510 EUR 

 
Príjmové finančné operácie: 1 190 663 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR 
Rozdiel: 870 047 EUR 
 
Rozpočet na rok 2010 celkom: 
Príjmy celkom: 17 734 717 EUR 
Výdavky celkom: 17 608 376 EUR 
Rozdiel celkom: 126 341 EUR 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že dňom 22. septembra 2010 bola poverená 
zastupovaním funkcie prednostu mestského úradu v plnom rozsahu Ing. Božena Tóthová do 
vypísania výberového konania. 
 
 

ČASŤ III. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami 
čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Michal Lužica 
 
Gabriela Talajková 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Milena Veresová 
 
členovia: Ing. Erika Velázquezová 

 
    Ján Kmeťo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Martin Alföldi   Ing. Božena Tóthová 
    primátor mesta  poverená riadením MsÚ Šaľa 

 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 7. októbra 2010   


