
ZÁPISNICA	z	ustanovujúceho	zasadnutia	Mestského	zastupiteľstva	v	
Šali,	ktoré	sa	uskutočnilo	16.	decembra	2010		
 
 

 
 
1. Otvorenie 
 
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, 
doterajší primátor mesta, v súlade s ust. § 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 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 oznámil prítomným, že ustanovujúce zasadnutie bude prebiehať podľa 
programu uvedeného v pozvánke: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie 
osvedčení          o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného 
mestského zastupiteľstva  
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, a voľba ich predsedov a 
členov komisií 
8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 
9. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov 
10. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu 
11. Zriadenie výborov v mestských častiach  
12. Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 
13. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na 
určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti  
14. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 
15. Návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“ 
16. Záver 
 
V súlade s ust. § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej 
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov zaznela štátna hymna Slovenskej 
republiky. 
 



2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľky ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali boli určené  
Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá.  

Martin Alföldi, doterajší primátor mesta, určil za overovateľov zápisnice Ing. Petra Andrášiho 
a Ing. Mariána Kántora. 
 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení  
o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva  
 
O výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta informoval prítomných Ing. Juraj Matkovič, 
predseda Mestskej volebnej komisie v Šali. 
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa konali dňa 27. novembra 2010. 
V meste Šaľa boli vytvorené 3 volebné obvody a 18 volebných okrskov, v každom volebnom 
obvode bolo 6 okrskov. V každom volebnom obvode sa volilo 7 poslancov. 
Výsledky hlasovania doručilo Mestskej volebnej komisii v Šali všetkých 18 okrskových 
volebných komisií.  
Do zoznamov voličov bolo zapísaných 19 581 voličov. 
Obálky boli vydané 5 986 voličom, počet odovzdaných obálok bol 5 983. 
Komunálnych volieb v meste Šaľa sa zúčastnilo 30,57 % voličov.  
V meste Šaľa bolo odovzdaných 5 823 platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského 
zastupiteľstva a 5 866 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora.  
Z počtu 21 poslancov, ktorí sa mali zvoliť, bolo zvolených 21 poslancov. 
 
Výsledky volieb primátora mesta 
V meste Šaľa bolo pre voľbu primátora odovzdaných 5 866 platných hlasovacích lístkov.  
Za primátora mesta bol, s celkovým počtom platných hlasov 2 394, zvolený MUDr. Martin 
Alföldi, ktorého navrhla koalícia SDKÚ – DS, KDH.  
 
Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva: 
 
Volebný obvod číslo 1 
1. Július Morávek, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 674 
2. Igor Bečár, MUDr., SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 668 
3. Jozef Grell, MUDr., SMER, počet platných hlasov 619 
4. Peter Gomboš, RSDr., SMER, počet platných hlasov 578 
5. Alena Demková, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 562 
6. Milena Veresová, SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 534 
7. Marián Kántor, Ing., SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 504 
 
Volebný obvod číslo 2 
1. Štefan Bartošovič, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 686 
2. Jozef Varsányi, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 579 
3. Jozef Mečiar, Ing., SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 560 
4. Tibor Baran, Ing., MOST – HÍD, počet platných hlasov 551 
5. Helena Psotová, Ing., SMER, počet platných hlasov 534 
6. Július Bujdák, Ing., SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 519 
7. Jozef Husárik, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 481 



 
Volebný obvod číslo 3 
1. Ivan Kováč, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 529 
2. Marek Vrbovský, Ing., SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 494 
3. Erika Velázquezová, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 477 
4. Marián Antal, Ing., SDKÚ – DS, KDH, počet platných hlasov 337 
5. Gabriela Talajková, 49 r., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 308 
6. Peter Andráši, Ing., Sloboda a Solidarita, počet platných hlasov 306 
7. Ladislav Košičár, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 295 
 
Zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb za volebné obvody 1, 2 a 3, ako i 
zápisnicu o výsledku volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta podpísalo 
všetkých 8 členov a zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Šali. 
 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom 
 
Po informovaní o výsledku volieb nasledoval akt zloženia sľubu primátora mesta, v súlade s 
ust. § 13 ods. 1 a ods. 2 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  
 
Novozvolený primátor mesta Martin Alföldi zložil sľub, ktorý znie: 
“Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony  a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 
primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.” 
 
Novozvolený primátor mesta po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného 
na osobitnom liste. 
Po zložení sľubu novozvolený primátor mesta prevzal osvedčenie o zvolení za primátora 
mesta, insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 
Novozvolení poslanci zložili sľub poslanca v súlade s ust. § 25 ods. 1, § 26 a nasl. 
zákona     č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý prečítal 
Martin Alföldi, primátor mesta.  
 
Martin Alföldi, primátor mesta, prečítal znenie sľubu poslanca, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva 
ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu, primátor mesta vyzval prítomných poslancov, 
aby po prečítaní sľubu pristúpili jednotlivo k podpisu pod text sľubu, napísaného na 
osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.  
Predseda mestskej volebnej komisie súčasne odovzdal jednotlivým poslancom 
osvedčenia      o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. 
 



Následne Martin Alföldi, primátor mesta, skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 21 poslancov je prítomných 20, čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnený: Ing. Jozef Husárik (ohlásil neskorší príchod; primátor mesta uviedol, že        v 
prípade, ak sa na ustanovujúce zasadnutie dostaví, zloží sľub vyššie uvedeným spôsobom)  
 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, predniesol krátky príhovor. 
 
Primátor mesta uviedol, že rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
bude prebiehať podľa obdržanej pozvánky a predložil návrh programu na schválenie: 
 
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, a voľba ich predsedov a 
členov komisií 
8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 
9. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov 
10. Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu 
11. Zriadenie výborov v mestských častiach  
12. Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie 
13. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na 
určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti  
14. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 
15. Návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión Šaľa – umelý trávnik“ 
16. Záver 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem voľby predsedov a členov komisií), ak 
nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Primátor mesta vyzval poslancov na predloženie návrhov na doplnenie resp. zmenu programu 
zasadnutia. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh 
- predložil procedurálny návrh na ukončenie ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. 
 
Skúšobné hlasovanie č. 1: 
Prezentácia: 19 
Za:  12  
Proti:    3 
Zdržal sa:   4 
 
Skúšobné hlasovanie č. 2: 
Prezentácia: 20 
Za:    7  



Proti:    4 
Zdržal sa:   9 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- ukončiť ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Prezentácia: 20 
Za:  12  
Proti:    7 
Zdržal sa:   1 
 
Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý a ustanovujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva bolo ukončené. 
 
7. Záver 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, pozval prítomných na 19. reprezentačný ples mesta, ktorý sa 
uskutoční dňa 15. 01. 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali.  

 


