
ZÁPISNICA 
z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

2. decembra 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  
5. 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: Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Erika Velázquezová 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 12 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.  
 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
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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Časť II. Predkladané materiály 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2010 o dani z nehnuteľností na 
území mesta Šaľa - materiál číslo 1/M5/2010 
predkladá Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady             
a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2009 - materiál číslo 
2/M5/2010 
predkladá Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 
3/M5/2010 
predkladá Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP 

4. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo 4/M5/2010 
predkladá Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  

5. Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania – projekty: „Opatrenia na zlepšovanie 
kvality ovzdušia v Šali“; „Kompostáreň Šaľa“ a „Šaľa - Veča CENTRUM – revitalizácia“ 
- materiál číslo 5/M5/2010 
predkladá Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  

6. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 
s výhľadom na roky 2012 a 2013 - materiál číslo 6/M5/2010 
predkladá Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP; Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa;  
Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  
 

Časť III. Záver 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Gabriela Talajková 
členovia: Ladislav Košičár, Ing. František Botka 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  13 
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 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora  
Ing. Božena Tóthová, poverená riadením MsÚ Šaľa 
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Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová         
a Elena Hlavatá. 
 
  

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2010 o dani z nehnuteľností 

na území mesta Šaľa - materiál číslo 1/M5/2010 
Predložila Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa, prečo neboli tieto návrhy VZN predložené už na poslednom riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva dňa 28. 10. 2010; myslí si, že mohli byť predmetom rokovania 
a mohli už byť schválené, keď ide o tak závažný dokument, 

 
Ing. Jana Kováčiková 
- uviedla, že sa ešte robili prepočty a keď už padol definitívny verdikt, že sa cena nebude 

meniť, nebol by sa už stihol termín vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli mesta a to 
15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva,   

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- upozornil na to, že definitívny verdikt je vtedy, keď VZN schvália 3/5 poslancov a myslí 

si, že riskovať neprijatie takéhoto dôležitého dokumentu, pretože po výsledkoch 
komunálnych volieb to mohlo dopadnúť všelijako, to nebolo seriózne.   

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

návrh VZN mesta Šaľa č. 5/2010 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,  
B. schvaľuje  

VZN mesta Šaľa č. 5/2010 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa.  
 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa mení  

a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2009           
- materiál číslo 2/M5/2010 

Predložila Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Šaľa v znení VZN č. 8/2009,  

B. schvaľuje 
VZN č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta 
Šaľa v znení VZN č. 8/2009. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 - materiál číslo 
3/M5/2010 

Predložila Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že keď si prečítal dôvodovú správu, tak prevažná väčšina uvedených dôvodov 

bola avizovaná už dávno v priebehu roka, pre niektorých to nebolo žiadne prekvapenie 
a zodpovedný hospodár by sa podľa toho bol zariadil; ďalej uviedol, že už dávno sa 
mohli tomu seriózne venovať, nie až na záver volebného obdobia, ale v čase, keď bolo na 
to dostatok priestoru,  

- ďalej uviedol, že už na 4. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 01. 07. 2010 
bolo odporučené zvolať k tejto problematike mimoriadne rokovanie MsZ a dôkladne tieto 
problémy prediskutovať; uviedol, že to, že podielové dane sa nebudú vyvíjať tak, ako 
bolo na začiatku avizované, bolo známe, kapitálové výdaje sa ťahajú už dva roky, atď., 

- uviedol, že navyše dodnes nebolo splnené uznesenie č. 4/2010 – VIII. z 01. 07. 2010, kde 
opakovane žiadal o predloženie technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie 
predaja majetku, technicko-organizačných a finančných opatrení na zabezpečenie 
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realizácie investičných akcií, ako aj informáciu o základných princípoch riadenia dlhovej 
služby, 

- ďalej uviedol, že vzhľadom na to, že jeho požiadavky boli ignorované a vedenie mesta 
nerešpektovalo avíza, nemá dôvod podporiť návrh na úpravu rozpočtu mesta.    

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,  

B. schvaľuje 
1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne:  
Bežné príjmy:                                            10 737 624 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 217 651 EUR  
Rozdiel:                                                          - 480 027 EUR  

 
Kapitálové príjmy: 1 253 575 EUR 
Kapitálové výdavky:  1 476 705 EUR 
Rozdiel: - 223 130 EUR 
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 11 991 199 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 12 694 356 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  - 703 157 EUR 

 
Príjmové finančné operácie: 1 125 663 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR 
Rozdiel: 805 047 EUR 

 
Rozpočet na rok 2010 celkom: 
Príjmy celkom: 13 116 862 EUR 
Výdavky celkom: 13 014 972 EUR 
Rozdiel celkom: 101 890 EUR 

 
2. zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS mesta Šaľa na rok 2010 

o 19 000 EUR na výšku 449 000 EUR. 
 
Prezentácia: 14 
Za:    4  
Proti:    1 
Zdržal sa:   9 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení, materiál nezískal dostatočný počet 
hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
4. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo 

4/M5/2010 
Predložila Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Ing. Matajsová úvodom uviedla, že po expedícii materiálov mesto obdržalo rozhodnutie 
ministerstva o neschválení projektu „Kompostáreň Šaľa“, preto navrhla upraviť znenie návrhu 
na uznesenie a vynechať body č. 4, 5, 6, 7, 8 týkajúce sa „Kompostárne Šaľa“ a bod č. 9 
prečíslovať na bod č. 4.     
 
Diskusia: 
Mgr. Jozef Belický – procedurálny návrh 
- uviedol, že už po tretíkrát vystupuje k tej istej veci a to, aby sa nedopĺňal plán verejného 

obstarávania vecí, ktoré nie sú kryté v rozpočte, ale keďže sa na dnešnom zasadnutí MsZ 
bude prerokovávať aj návrh rozpočtu na budúci rok, podal procedurálny návrh, aby sa 
o tomto bode hlasovalo až po prijatí rozpočtu na budúci rok, kde sú  tieto akcie kryté,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- hlasovať o uznesení k predmetnému bodu až po prerokovaní materiálu 6/M5/2010 t.j. 

návrhu rozpočtu, 
Prezentácia: 13 
Za:  13  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý. 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, prečo Ministerstvo životného prostredia neschválilo projekt „Kompostáreň 

Šaľa“, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že neboli naplnené podmienky pre odborné hodnotenie projektu z hľadiska jeho 

udržateľnosti a budúcej prevádzky, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že nebola naplnená hranica dosiahnutých bodov kritérií, čo sa týka udržateľnosti, 

hlavne v časti cash flow, tieto skutočnosti boli oznámené dňa 29. 11. 2010 a uviedla, že 
bližšie informácie k tomu nevie podať, ale je možnosť si v zmysle zákona č. 211/2000 
Z.z. vyžiadať bližšie hodnotenie, ktoré sa štandardne neposiela,  

- znova uviedla, že sa nenaplnila ekonomická časť, teda v časti cash flow sa nedosiahlo 
toľko bodov, koľko bolo potrebných pre úspešnosť projektu, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či má tomu rozumieť tak, že keby to obhospodarovalo mesto, nemalo by z toho 

toľko peňazí, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že v podstate je to tak, že si nemysleli, že by sa tento projekt vedel udržať 5 rokov 

a že by bol ziskový tak, aby sa naplnili pravidlá, na základe ktorých sa poskytujú 
prostriedky z Európskej únie, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či sme si my urobili nejakú analýzu, pretože si myslí, že keď sa robí projekt, tak 

k tomu projektu musíme vedieť finančné dopady a opýtal sa, či sme si my mysleli, že 
kompostáreň bude schopná na seba zarobiť, 
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Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že projekt bol predkladaný s tým, že je 5 rokov udržateľný a priniesol by aj určitý 

finančný efekt pre mesto, aj keď štartovanie bolo plánované len v polovičnej kapacite, ale 
komisia, ktorá vyhodnocovala tieto projekty, to posúdila inak,    

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, kedy môže mesto znova podať tento projekt alebo či je to už definitívne 

zamietnuté,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že čo sa týka tohto projektu je to definitívne, ale či bude budúci rok ďalšia výzva 

ešte nie je známe,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- podporil návrh Mgr. Belického. 
 
 
5. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 
a 2013 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 - materiál číslo 6/M5/2010 

Predložili Ing. Jana Kováčiková, vedúca REaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
MUDr. Jozef Grell – procedurálny návrh 
- uviedol, že prednedávnom bolo diskutované o záväzku mesta voči spoločnosti Duslo a.s. 

a podľa návrhu rozpočtu sa výmena palubovky na hádzanárskom štadióne plánuje až na 
rok 2012 a opýtal sa, či mesto rokovalo s Duslom a.s., pretože podľa jeho informácií asi 
Duslo a.s. nebude k tomuto dlhu pristupovať až tak ľahostajne, ako sme si mysleli 
a opýtal sa, čo to spraví s rozpočtom mesta, ak by prišli zo strany spoločnosti Duslo a.s. 
nejaké sankcie, 

- uviedol, že vzhľadom k tomu, že na dnešnom zasadnutí MsZ je prítomných len 14 
poslancov a bude sa vytvárať nové mestské zastupiteľstvo, podal procedurálny návrh 
stiahnuť predložený návrh rozpočtu z rokovania MsZ,  

- ďalej navrhol, aby sa zvolalo rokovanie už za účasti novozvolených členov mestského 
zastupiteľstva, aby sa k tomu posadili ľudia, ktorí rozumejú ekonómii, pretože si myslí, 
že predložený rozpočet bol len narýchlo spracovaný, 

- znova uviedol, že navrhuje, aby sa po 16. decembri 2010, kedy by malo, podľa 
informácií, byť ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, vytvorili pracovné skupiny, ktoré 
tento rozpočet preberú bod po bode a aby bol až potom rozpočet predložený na 
prerokovanie na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstvaa a aj s tým, aby vedenie 
mesta rokovalo so spoločnosťou Duslo a.s., či budú ochotní tolerovať tieto ústupky resp. 
či budú tolerovať to, že ten záväzok, ktorý máme vlastne voči vlastnému mestu po 
dohode s Duslom a.s., či budú akceptovať.     
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva. 
Prezentácia: 14 
Za:  12  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý. 
 
 
6. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010 - materiál číslo 

4/M5/2010 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010,  
B. schvaľuje 

doplnenie plánu verejného obstarávania o nasledovné zákazky: 
1. podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom „Opatrenia na zlepšovanie 

kvality ovzdušia v Šali – externý manažment“ 
2. podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Opatrenia na 

zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa“ 
3. zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb „Stavebný dozor - záchytné 

parkovisko ul. Hlavná„   
4. podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Šaľa – Veča 

CENTRUM – Revitalizácia“. 
 
Prezentácia: 13 
Za:    3  
Proti:    1 
Zdržal sa:   9 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení, materiál nezískal dostatočný počet 
hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
7. Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania – projekty: „Opatrenia na 

zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“; „Kompostáreň Šaľa“ a „Šaľa - Veča 
CENTRUM – revitalizácia“ - materiál číslo 5/M5/2010 

 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ. 
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ČASŤ III. 
ZÁVER 

 
Primátor mesta pozval prítomných na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa koná o 16.00 h a bude spojené s odovzdávaním ocenení, a ďalej v mene náčelníka mestskej 
polície pozval prítomných na „Tradičný turnaj o pohár mestskej polície“, ktorý sa bude konať 
dňa 9. decembra 2010 o 8.00 h v športovej hale. 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami 
čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Igor Bečár 
 
MUDr. Jozef Grell 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Gabriela Talajková 
 
členovia: Ladislav Košičár 

 
    Ing. František Botka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 14. decembra 2010   


