
ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

20. januára 2011 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA MANDÁTOVEJ, KOMISIE, NÁVRHOVEJ KOMISIE 

A VOLEBNEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, 
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 

 
 

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.   
 
Vzhľadom k tomu, že ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa 
konalo dňa 16. 12. 2010, sa nemohol zúčastniť Ing. Jozef Husárik (bol ospravedlnený), 
pristúpil novozvolený poslanec (v súlade s ust. § 25 ods. 1 a § 26 zákona č. 369/1990 Zb.       
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) k zloženiu sľubu poslanca. 
 
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.“ 
 
Poslanec Ing. Jozef Husárik zložil sľub podpisom pod text sľubu, napísaného na osobitnom 
liste. Primátor mesta súčasne odovzdal poslancovi osvedčenie o zvolení za poslanca 
mestského zastupiteľstva. 
 
Následne Martin Alföldi, primátor mesta, privítal všetkých prítomných poslancov                   
a skonštatoval, že pri otvorení 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov 
prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné 
vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnený: Ing. Marek Vrbovský  
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem voľby predsedov a členov komisií), ak 
nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
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Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Július Morávek (za skupinu 12 poslancov) 
- doplniť do písmena H. Rôzne bod číslo H 2/1/2011 

- Informácia primátora mesta k obsadeniu postu zástupcu primátora a prednostu 
mestského úradu (bez písomného materiálu). 

 
Hlasovanie o doplnení bodu číslo H 2/1/2011 – Informácia primátora mesta k obsadeniu 
postu zástupcu primátora a prednostu mestského úradu, do písmena H. Rôzne 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Bod číslo H 2/1/2011 – Informácia primátora mesta k obsadeniu postu zástupcu primátora 
a prednostu mestského úradu, bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
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 mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, určenie 

pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Správa mandátovej komisie – ústna informácia číslo A 1/1/2011 

predkladá predseda mandátovej komisie 
2. Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    

a viesť zasadnutia �mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

3. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov - materiál číslo 
A 3/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

4. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov - materiál číslo A 4/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

5. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach - materiál číslo A 5/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

6. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na 
určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti - materiál číslo A 6/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  
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7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 - materiál číslo A 7/1/2011 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
Nie sú predmetom rokovania. 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie - materiál číslo C 1/1/2011 
predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  

2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/1/2011 
predkladá Ing. Daša Danadová, vedúca OhaS 
 

D. Majetkové záležitosti  
Nie sú predmetom rokovania. 
 

E. Personálne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
1. Návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“ - materiál číslo F 1/1/2011 

predkladá Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011 - 

materiál číslo H 1/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

2. Informácia primátora mesta k obsadeniu postu zástupcu primátora a prednostu mestského 
úradu (bez písomného materiálu) - bod číslo H 2/1/2011 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
 
 
Voľba mandátovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie mandátovej 
komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Antal 
členovia: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   mandátovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Ing. Jozef Mečiar 
členovia: Ing. Július Bujdák, Mgr. Jozef Varsányi 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
predseda: Mgr. Alena Demková 
členovia: RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Milena Veresová, Ing. Jozef Husárik 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal RSDr. Petra Gomboša a Ing. Jozefa Mečiara, 
overovateľov zápisnice zo 6. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo 28. októbra 2010, 
aby overili správnosť a úplnosť zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal MUDr. Igora Bečára a MUDr. Jozefa Grella, 
overovateľov zápisnice z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo  
2. decembra 2010, aby overili správnosť a úplnosť zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
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Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Ing. Petra Andrášiho, overovateľa zápisnice             
z ustanovujúceho zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2010, aby overil 
správnosť a úplnosť zápisnice.  
Overovateľ  o s v e d č i l   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 1. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
  
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa mandátovej komisie - ústna informácia číslo A 1/1/2011 
Predložil Ing. Marián Antal, predseda mandátovej komisie 
 
Ing. Marián Antal informoval prítomných, že dňa 16. 12. 2010 na ustanovujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva predložil Ing. Juraj Matkovič, predseda Mestskej volebnej komisie 
v Šali, správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa konali dňa  
27. 11. 2010. Následne sa konal akt zloženia sľubu novozvoleného primátora mesta 
a novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva.  
Vzhľadom k tomu, že ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa nezúčastnil Ing. 
Jozef Husárik (bol ospravedlnený), zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva na dnešnom 
rokovaní MsZ. 
Predseda mandátovej komisie skonštatoval, že zloženie sľubu primátora mesta (dňa              
16. 12. 2010 na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva) a zloženie sľubu 
poslancov mestského zastupiteľstva (dňa 16. 12. 2010 na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a dňa 20. 01. 2011 na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva) sa uskutočnilo 
v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a predložil návrh na uznesenie. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Šaľa,  
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Šaľa MUDr. Martina Alföldiho, 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený primátor mesta Šaľa MUDr. Martin Alföldi zložil (na ustanovujúcom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa  
16. decembra 2010) zákonom predpísaný sľub primátora mesta,  

2. novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali zložili (na ustanovujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa  
16. decembra 2010) zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:  
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, 
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef 
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Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef 
Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,  

3. novozvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Šali Ing. Jozef Husárik zložil 
(na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa  
20. januára 2011) zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržala:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia �mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2011 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

B. poveruje 
poslanca Ing. Tibora Barana zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva  
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov - materiál 

číslo A 3/1/2011 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že čo sa týka návrhu kandidátov na predsedov komisií, je za návrh, ktorý 

predložil Mgr. Morávek ako návrh za skupinu 12 poslancov,  
- podal poslanecký návrh rozšíriť uznesenie v písmene D., v bode 1. o nasledovný text „so 

zapracovaním nasledovných princípov: 
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a/ materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva budú pripravené a preukázateľne 
poskytnuté poslancom najneskôr 14 dní pred zasadnutím tak, aby ich mohli 
prerokovať výbory mestských častí a komisie, 

b/ stanovisko komisie prednesie v rámci prerokovania bodu v mestskom zastupiteľstve 
predseda alebo poverený člen komisie, 

c/ bez stanoviska komisie, ktorá materiál prerokovala, nemožno materiál prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve (okrem prípadov, ak komisia materiál neprerokuje pre 
neúčasť členov), 

d/ rozpočet, správu o čerpaní rozpočtu za minulý rok, ako aj zmeny rozpočtu mesta 
nemožno prerokovať bez stanoviska komisie ekonomickej,  
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                   Z: prednosta MsÚ 

 
Hlasovanie o bodoch A., B. predloženého návrhu uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov, 
B. zriaďuje 

- Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky 
- Komisiu kultúry, mládeže a športu 
- Komisiu ekonomickú 
- Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
- Komisiu školstva 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Následne sa pristúpilo k voľbe predsedov jednotlivých komisií a to tajným hlasovaním 
v súlade s § 16 bod 7 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali. 
Po uskutočnení tajnej voľby predsedov jednotlivých komisií vyhlásila Mgr. Alena Demková, 
predseda volebnej komisie, výsledky volieb.  
Uviedla, že rozdaných bolo 20 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 20 platných 
hlasovacích lístkov. 
Na základe sčítania odovzdaných platných hlasov v prospech jednotlivých kandidátov 
oznámila počty hlasov jednotlivých kandidátov: 
- Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky  

-   Milena Veresová – počet hlasov 7  
      -   MUDr. Jozef Grell – počet hlasov 12 
- Komisia kultúry, mládeže a športu  

-   Mgr. Július Morávek – počet hlasov 18 
- Komisia ekonomická 

-   Ing. Tibor Baran – počet hlasov 19  
- Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy  

-   Ing. Marián Antal – počet hlasov 7 
      -   Ing. Ivan Kováč – počet hlasov 13 
- Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti  

-   Ing. Jozef Mečiar – počet hlasov 7 
      -   RSDr. Peter Gomboš – počet hlasov 13 
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- Komisia školstva  
-   Ing. Helena Psotová – počet hlasov 20. 

 
Volebná komisia skonštatovala, že tajným hlasovaním boli za predsedov komisií zvolení: 
- predseda Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky MUDr. Jozef Grell (počet 

hlasov 12) 
- predseda Komisie kultúry, mládeže a športu Mgr. Július Morávek (počet hlasov 18) 
- predseda Komisie ekonomickej Ing. Tibor Baran (počet hlasov 19) 
- predseda Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy Ing. Ivan Kováč (počet 

hlasov 13) 
- predseda Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti RSDr. Peter 

Gomboš (počet hlasov 13) 
- predseda Komisie školstva Ing. Helena Psotová (počet hlasov 20). 
 
Hlasovanie o bode D. navrhnutého uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu 
Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
D. ukladá 

1. predložiť novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali 
so zapracovaním nasledovných princípov: 
a/ materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva budú pripravené a preukázateľne 

poskytnuté poslancom najneskôr 14 dní pred zasadnutím tak, aby ich mohli 
prerokovať výbory mestských častí a komisie, 

b/ stanovisko komisie prednesie v rámci prerokovania bodu v mestskom 
zastupiteľstve predseda alebo poverený člen komisie, 

c/ bez stanoviska komisie, ktorá materiál prerokovala, nemožno materiál prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve (okrem prípadov, ak komisia materiál neprerokuje pre 
neúčasť členov), 

d/ rozpočet, správu o čerpaní rozpočtu za minulý rok, ako aj zmeny rozpočtu mesta 
nemožno prerokovať bez stanoviska komisie ekonomickej,  

            T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                   Z: prednosta MsÚ 
2. pripraviť voľbu členov komisií 
      T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                                                 Z: prednosta MsÚ 
3. informovať verejnosť o možnosti prihlásiť sa za člena komisie 

T: ihneď                                                                                            Z: prednosta MsÚ 
4. predložiť novelizáciu Štatútu mesta Šaľa a Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Šali 
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011         Z: prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov, 
B. zriaďuje 

- Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky 
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- Komisiu kultúry, mládeže a športu 
- Komisiu ekonomickú 
- Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy 
- Komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
- Komisiu školstva 

C. volí 
predsedu Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky MUDr. Jozefa Grella 
predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu Mgr. Júliusa Morávka 
predsedu Komisie ekonomickej Ing. Tibora Barana 
predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy Ing. Ivana Kováča 
predsedu Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti RSDr. Petra 
Gomboša 
predsedu Komisie školstva Ing. Helenu Psotovú 

D. ukladá 
1. predložiť novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali 

so zapracovaním nasledovných princípov: 
a/ materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva budú pripravené a preukázateľne 

poskytnuté poslancom najneskôr 14 dní pred zasadnutím tak, aby ich mohli 
prerokovať výbory mestských častí a komisie, 

b/ stanovisko komisie prednesie v rámci prerokovania bodu v mestskom 
zastupiteľstve predseda alebo poverený člen komisie, 

c/ bez stanoviska komisie, ktorá materiál prerokovala, nemožno materiál prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve (okrem prípadov, ak komisia materiál neprerokuje pre 
neúčasť členov), 

d/ rozpočet, správu o čerpaní rozpočtu za minulý rok, ako aj zmeny rozpočtu mesta 
nemožno prerokovať bez stanoviska komisie ekonomickej,  

      T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                   Z: prednosta MsÚ 
2. pripraviť voľbu členov komisií 
      T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                                                 Z: prednosta MsÚ 
3. informovať verejnosť o možnosti prihlásiť sa za člena komisie 

T: ihneď                                                                                            Z: prednosta MsÚ 
4. predložiť novelizáciu Štatútu mesta Šaľa a Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Šali 
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011         Z: prednosta MsÚ 

 
 
4. Návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov - materiál číslo A 4/1/2011 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že návrh členov komisie vyplýva z predloženého 
materiálu a zároveň predložil priamo na MsZ návrh kandidáta na predsedu Komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý vzišiel zo 
vzájomnej dohody poslancov. Navrhnutým kandidátom je Ing. Peter Andráši.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- podala procedurálny návrh hlasovať o voľbe predsedu komisie a členoch komisie verejne, 
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Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, 

B. zriaďuje 
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

C. volí 
1. za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslancov: 
Ing. Jozef Mečiar 
Ing. Július Bujdák 
Ing. Peter Andráši 
RSDr. Peter Gomboš 
Ing. Tibor Baran 
Gabriela Talajková 

2. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov Ing. Petra Andrášiho. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach - materiál číslo A 5/1/2011 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- navrhol, aby sa zmenila zodpovednosť v navrhnutom uznesení a to, aby o výsledku voľby 

informovali predsedovia jednotlivých VMČ. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zriadenie výborov v mestských častiach, 
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B. zriaďuje 
- Výbor mestskej časti č. 1, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 1, a ktorého členmi 

sú poslanci: MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. 
Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, 

- Výbor mestskej časti č. 2, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 2, a ktorého členmi 
sú poslanci: Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef 
Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, 

- Výbor mestskej časti č. 3, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 3, a ktorého členmi 
sú poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, 
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský, 

C. ukladá 
zvoliť predsedov jednotlivých výborov a o výsledku voľby informovať mestské 
zastupiteľstvo. 
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011                               Z: predsedovia jednotlivých výborov 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), 

návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti - materiál 
číslo A 6/1/2011 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- navrhla vynechať v písmene C. návrhu uznesenia text „okrem termínu Šalianskych 

slávností“, a to z dôvodu, že občan má právo si zvoliť termín sobáša aj počas Šalianskych 
slávností a podľa jej názoru neobstojí odôvodnenie, že je vtedy veľký hluk, 

 
Ing. Erika Velázquezová – poslanecký návrh 
- informovala prítomných o počte sobášov za predchádzajúce volebné obdobie, a to v roku 

2007 bolo 64 sobášov, v roku 2008 bolo 61 sobášov, v roku 2009 bolo 64 sobášov 
a v roku 2010 bolo 48 sobášov; keďže počet sobášov klesá, myslí si, že nie je potrebných 
päť sobášiacich, a z toho dôvodu navrhla schváliť (okrem primátora mesta) len troch 
sobášiacich a o kandidátoch hlasovať jednotlivo, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v minulom volebnom období sobášil len na vyžiadanie a nepredpokladá, že 

v tomto volebnom období to bude inak, preto sú navrhnutí ďalší štyria kandidáti, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že v Nitre sú dvaja sobášiaci poslanci a primátor a stačí to.  
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení:  
- vynechať v písmene C. návrhu uznesenia text „okrem termínu Šalianskych slávností“, 
Prezentácia: 20 
Za:  15  
Proti:    3 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- aktom sobášenia poveriť len troch sobášiacich poslancov 
Prezentácia: 19 
Za:  13  
Proti:    5 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva sa hovorí o tajnej voľbe len 

v prípade voľby predsedov a členov komisií, preto si myslí, že v tomto prípade môže byť 
verejné hlasovanie o jednotlivých kandidátoch. 

 
Hlasovanie o poverení poslankyne Ing. Heleny Psotovej vykonávaním aktu  sobášenia 
pre volebné obdobie 2010 – 2014  
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Hlasovanie o poverení poslanca Ing. Jozefa Husárika vykonávaním aktu  sobášenia pre 
volebné obdobie 2010 – 2014  
Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
Hlasovanie o poverení poslanca Mgr. Júliusa Morávka vykonávaním aktu  sobášenia 
pre volebné obdobie 2010 – 2014  
Prezentácia: 18 
Za:  16  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
Hlasovanie o poverení poslankyne Mileny Veresovej vykonávaním aktu  sobášenia pre 
volebné obdobie 2010 – 2014  
Prezentácia: 19 
Za:    5  
Proti:    4 
Zdržal sa: 10 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na 
určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti, 

B. poveruje  
vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2010 – 2014 poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Šali: Ing. Helenu Psotovú, Ing. Jozefa Husárika, Mgr. Júliusa Morávka,  

C. schvaľuje 
sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť na volebné obdobie 2010 – 2014 
nasledovne: 
- sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem štátnych sviatkov a dní pracovného 

pokoja vymedzených v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch), 

- sobášne hodiny: piatok od 14.00 h do 17.00 h 
   sobota od 13.00 h do 18.00 h 

- sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  16  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011 - materiál číslo A 7/1/2011 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh 
- navrhol doplniť do plánu kontrolnej činnosti vykonanie kontroly verejného obstarávania 

na dodávateľa, financovania (vrátane NFP), zmluvných vzťahov a realizácie prác v rámci 
rekonštrukcie MŠ Hollého, s termínom 2. zasadnutie MsZ v roku 2011, 

 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- navrhla doplniť do plánu kontrolnej činnosti: 

1. kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta poskytnutých v roku 2010 
z rozpočtu mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, 
T: marec, apríl 2011  

2. kontrola dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru 
T: máj 2011 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení:  
doplniť do plánu kontrolnej činnosti: 
- vykonanie kontroly verejného obstarávania na dodávateľa, financovania (vrátane NFP), 

zmluvných vzťahov a realizácie prác v rámci rekonštrukcie MŠ Hollého, 
T: 2. zasadnutie MsZ v roku 2011 
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Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení:  
doplniť do plánu kontrolnej činnosti: 
1. kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov mesta poskytnutých v roku 2010 z rozpočtu 

mesta v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, 
T: marec, apríl 2011  

2. kontrola dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru 
T: máj 2011 

Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2011, 
B. schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
      Neboli predmetom rokovania. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským 

zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie - materiál 
číslo C 1/1/2011 

Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh 
- navrhol, aby plat primátora mesta bol zverejnený aj v číselnom vyjadrení; ďalej uviedol, 

že 90 dní pred voľbami bolo zverejnené, že mestské zastupiteľstvo sa dohodlo, že 
primátor bude pracovať na plný pracovný úväzok, preto sa opýtal, či primátor bude 
v tomto funkčnom období vykonávať aj lekársku prax, ak áno, potom nie je presvedčený 
o tom, že funkciu primátora bude vykonávať na plný pracovný úväzok, 

- ďalej uviedol, že hlasovať o tomto návrhu považuje za bezpredmetné, pretože ide 
o zákonom stanovený nárok primátora mesta, plat mu prislúcha zo zákona a nejde 
o žiadne navýšenie, preto navrhol zmeniť písmeno B. navrhnutého uznesenia na „berie na 
vedomie“,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že štatistický úrad zverejnil údaj, v prvom polroku minulého roku to bolo  

741 EUR, v treťom štvrťroku to bolo 750 EUR a štvrtý štvrťrok ešte nie je jasný, ale 
z toho vyplýva, že priemerná mesačná mzda sa bude pohybovať v sume okolo 750 EUR,   

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že jeho plat činí 2 389 EUR; ďalej uviedol, že úväzok primátora ako taký 

neexistuje, nie je stanovený žiadnym zákonom, teda či je to 24 hodín a 365 dní v roku, ale 
ide o to, či si plní povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a tiež uviedol, že naďalej bude 
vykonávať lekársku prax, 

- ďalej uviedol, že v zbierke na verejnom portáli www.epi.sk je zverejnená práve prípadová 
štúdia primátora, ktorý vykonával stomatologickú prax a na plný úväzok funkciu 
primátora a neporušil tým žiaden zákon, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že je verejne známe, že primátor mesta vykonáva lekársku 

prax cez pracovný týždeň, v tomto prípade a v súvislosti s odpoveďou na vystúpenie  
Mgr. Morávka sa mu zdá schovávanie za zákon smiešne a neetické,  

- ďalej uviedol, že zákon, ktorý sa zmenil a ustanovuje to, že 90 dní pred voľbami do 
nového zastupiteľstva, pôvodné mestské zastupiteľstvo odsúhlasí úväzok primátora, je 
podľa jeho názoru nelogické, ale vzhľadom na to, že celú tú zmenu si pripravoval             
a vyloboval ZMOS, čo je spolok primátorov a starostov, tak to dáva svoju logiku, 

- uviedol, že vzhľadom k tomu, že primátor mesta verejne vyhlásil, že bude vykonávať 
lekársku prax, ho žiada, aby (v súlade s tým zákonom, na ktorý sa odvoláva a kde je zasa 
také smiešne ustanovenie, že zmenu úväzku má zastupiteľstvu predložiť primátor, ak bude 
primátor ambulovať cez pracovný týždeň) predložil návrh na zníženie úväzku v súlade 
s etickými a morálnymi pravidlami. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa 
Morávka v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

materiál „Určenie platu primátora mesta v rozsahu úväzku určenom mestským 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie“, 

B. berie na vedomie 
zákonný nárok (podľa zákona č. 253/1994 Z. z.) mesačného platu primátora mesta Šaľa, 
MUDr. Martina Alföldiho, vo výške „súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca       
v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok a 3,21 násobku 
podľa počtu obyvateľov mesta Šaľa“, s účinnosťou od 16. 12. 2010. 
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Prezentácia: 18 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/1/2011 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OHaS, Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že aj keď si Ing. Danadovú váži, bude veľmi tvrdo kritizovať spôsob predloženia 

takéhoto návrhu; ďalej uviedol, že k predloženým materiálom má niekoľko pripomienok, 
- myslí si, že nie každý vie všetky skutočnosti týkajúce sa kontokorentného úveru a tiež, že 

v žiadnom prípade nemala v tomto materiáli figurovať VÚB a.s., pretože si vyžaduje 
schválený rozpočet a mesto ho zatiaľ nemá, 

- uviedol, že sa mu nedostala do rúk novelizovaná ponuka, ale v každom prípade si myslí, 
že zo strany predkladateľov, a tým zároveň apeluje aj na vedenie mesta, jednoducho 
takýto materiál nemôže byť predložený, 

- uviedol, že netuší, prečo sa to spája s rozpočtovým provizóriom, v každom prípade sú tu 
ešte niektoré ďalšie súvislosti s kontokorentným úverom, aby sa kontokorentný úver stal 
kontokorentným úverom, ale o tom veľmi pravdepodobne bude diskutovať pri 
predkladaní rozpočtu v kontexte celej dlhovej služby, 

- myslí si, že by tu malo odznieť veľmi jednoznačné stanovisko, prečo tá ktorá banka, 
a potom je možné o tom stanovisku hlasovať,    

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že (rovnako ako predrečníkovi) mu v predloženom materiáli chýbalo niečo 

prehľadnejšie a zaujímalo by ho, čo znamená, že je možnosť ešte rokovať; tiež si myslí, že 
ak malo niečo mestské zastupiteľstvo schvaľovať, tak to malo byť už v tej definitívnej 
fáze, 

 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že v prípade UniCredit Bank Slovakia a.s. sa dá ešte rokovať o poplatku 

z nečerpanej sumy, ale tu je potrebné predložiť ešte výkazy, pretože táto banka nemá ešte 
taký prehľad o meste, ako má Dexia banka Slovensko a.s., ale to sa dá v priebehu pár dní 
doriešiť,  

- ďalej uviedla, že v prípade Dexia banky Slovensko a.s. by sa ešte dalo rokovať  
o  trojmesačnom alebo mesačnom bribore, o ostatných podmienkach už nie, 

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či dobre pochopil, že okrem poplatkov v UniCredit Bank Slovakia, a. s. sú už 

všetky podmienky striktne dané, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že Dexia banka Slovensko, a.s. sa vyjadrila, že už nebudú meniť predloženú 
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ponuku na marži, a k dotazu, prečo je to spojené s privizóriom, uviedla, že ak by mesto 
malo schválený rozpočet, neschvaľoval by sa kontokorentný úver osobitne, ale bol by 
schválený v rámci rozpočtu, ale nakoľko rozpočet nie je schválený, je potrebné tento 
kontokorentný úver schváliť osobitne, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že mestskému zastupiteľstvu mal byť predložený konkrétny návrh, s tým, čo je 

už vyrokované, čo je výhodné pre mesto a čo sa má schváliť, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že je ťažko predložiť takú jednoznačnú ponuku, pretože sa to každým dňom mení 

a banky, keď sa dozvedia, že niekto dal inú ponuku, sú ešte aj pri podpise ochotné meniť 
podmienky, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či mestské zastupiteľstvo teraz schváli kontokorent a mesto sa rozhodne, 

v ktorej banke to bude,  
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že uznesenie je navrhnuté a bude schválené tak, že tam bude napísaná konkrétna 

banka, 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že všetko je vec rokovania; tiež uviedla, že keď poslanci mestského 

zastupiteľstva dostávajú ostatné materiály na rokovanie, tieto sú konkrétne a myslí si, že 
na to je odbor na mestskom úrade, aby bral zodpovednosť,  

- ďalej uviedla, že môže brať do úvahy osobný názor Ing. Danadovej, ale mal by tu byť 
prezentovaný odborný názor, čo malo byť aj napísané v materiáli, malo byť predložené aj 
porovnanie; tiež uviedla, že určite je za prijatie kontokorentu, ale takisto jej chýba zoznam 
neuhradených záväzkov, faktúr, ktoré by si každý rád pozrel,  

- znova uviedla, že je za prijatie kontokorentného úveru, ale za banku, ktorá bude určená, 
by malo niesť zodpovednosť mesto; ďalej uviedla, že nie je všetko len marža a úroková 
sadzba, pretože treba brať do úvahy aj úvery, ktoré mesto má v Dexia banka Slovensko, 
a.s. a ďalšiu spoluprácu, ktorá sa od toho odvíja,   

- uviedla, že ak teda vyšla najlepšie Dexia banka Slovensko a.s. s UniCredit Bank Slovakia 
a.s., ale rozhodne to nie je len tento úver, ale aj predchádzajúce, pretože mesto má v Dexia 
banka Slovensko a.s. a treba za to zobrať zodpovednosť, 

- ďalej uviedla, že možno pre budúcnosť, v rámci finančnej disciplíny a finančného 
hospodárenia by bolo potrebné častejšie informovať poslancov o stave, nielen keď je 
rozpočet, o stave pohľadávok a záväzkov, 

  
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že všetko je vec rokovaní, rokuje sa hlavne osobne a všetko má svoje súvislosti, 

preto povedala, že všetko je na rozhodnutí, lebo obidve ponuky sú dobré, jedna lepšia, 
druhá horšia; ďalej uviedla, že je ťažko to prepočítať len finančne, pretože tie súvislosti 
nie sú len finančné, 

- uviedla, že pre ňu je dosť ťažké rozhodnutie vybrať si banku, pretože doteraz s Dexia 
bankou Slovensko, a.s. bola veľmi dobrá spolupráca, ale teraz by preferovala UniCredit 
Bank Slovakia, a. s. a to aj z dôvodu, že si myslí, že treba rozložiť úverovú zaťaženosť 
a znova zopakovala, že ona osobne navrhuje UniCredit Bank Slovakia, a. s., 
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Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že on osobne si myslí, že tie súvislosti sú práve striktne finančné, a či sa dajú 

alebo nedajú vyčísliť, ukáže budúcnosť a nejaké osobné vzťahy tu nehrajú žiadnu úlohu,  
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že v tejto situácii nevie predpokladať, a nevie to povedať ani riaditeľka Dexia 

banky Slovensko, a.s., akým spôsobom sa budú stavať k tomu, keď mesto odíde s jedným 
úverom, myslí si, že to môže mať finančný dopad, ale aj nemusí, pretože na staré úvery 
nemôžu siahnuť, tam je zmluva a zmluva je dvojstranný akt, ktorý musíme podpísať aj 
my,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že mal na mysli skôr budúce úvery, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že ona vidí rokovania aj s inými bankami a mesto neohlasuje len dve banky, ale 

ohlasuje viac bánk vždy, keď sa berie úver, 
 
Ing. Július Bujdák 
- uviedol, že z jeho pohľadu, po preštudovaní všetkých troch ponúk, vychádza jednoznačne 

najlepšie VÚB a.s., aj keď ponuka UniCredit Bank Slovakia a.s. a VÚB a.s. sa 
vyrovnávajú, ale v prípade UniCredit Bank Slovakia a. s. mu vadí záväzková provízia 
a nevie, prečo by mesto malo platiť úrokové sadzby z nečerpanej časti 
kontokorentu; zopakoval, že tak, ako je v súčasnosti postavená ponuka, odporúča VÚB 
a.s., 

  
Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh 
- uviedol, že aj v uplynulom volebnom období sa snažili, možno neúspešne, o určitú kultúru 

v takýchto závažných otázkach, ako je schválenie kontokorentného úveru a hlavne 
predstavitelia mesta by mali vedieť, že je to veľmi dôležité pre bezproblémový chod 
mesta, preto ho o to viac zaráža, že dostali taký paškvil, pretože predložený materiál nie je 
materiál na rozhodovanie a myslí si, že (slušne povedané) je to nedostatočne pripravený 
materiál pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva, absolútne neprofesionálny, 
nehovoriac o tom, že väčšina poslancov nepozná chýbajúce súvislosti a záväzky 
z úverových zmlúv, ktoré boli prijaté, aj keď Ing. Danadová hovorí, že sa podmienky 
nemôžu meniť, ale vzhľadom na jeho skúsenosť býva dobrým zvykom, že keď banka 
poskytne úver, trvá na tom, aby sa určitá časť obratu realizovala cez jej účet, ktorá, ak ten 
úver neposkytuje, môže, nevie, ako je to definované, a to je práve to, že poslanci 
nepoznajú tieto súvislosti,    

- ďalej uviedol, že mu chýba jednoznačné exaktné vyhodnotenie jednak matematické 
a potom nejaká swot  analýza tých argumentov, o ktorých Ing. Danadová hovorila, a ktoré 
sa nedajú vyčísliť, ale ktoré prikláňajú misku argumentov na jednu alebo druhú stranu, 

- uviedol, že ak je pravda, čo povedala Ing. Danadová, a to, že platný kontokorent končí  
v polovičke februára, myslí si, že nie je problém s tým kto ho mestu poskytuje, sa 
dohodnúť na tom, že uznesenie, a verí na sto percent, že kvalifikované uznesenie, môže 
byť prijaté na ďalšom zasadnutí MsZ dňa 17. 02. 2011, pretože nikto asi nemá problém 
s tým, či kontokorent áno alebo nie, ale jedná sa o to, aby pre toto exaktné rozhodnutie bol 
pripravený seriózny materiál na základe tých princípov, ktoré spomínal, 
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- predložil procedurálny návrh na stiahnutie tohto materiálu z rokovania MsZ z dôvodu, aby 
bol na rokovanie nasledujúceho mestského zastupiteľstva predložený kvalifikovaný 
materiál.  

 
Hlasovanie o procedurálnom  návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ 
Prezentácia: 20 
Za:   14 
Proti:    6 
Zdržal sa:   0  
Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
      Neboli predmetom rokovania. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“ - materiál číslo  

F 1/1/2011 
Predložila Ing. Elena Matajsová, Referát územného rozvoja a výstavby, OTČ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že na začiatok má dve formálne pripomienky, pretože pokiaľ mu je známe, 

súčasťou súťažných podkladov zo strany možného dodávateľa býva podpísaná zmluva, 
prípadne jej príloha a druhá pripomienka je, že bola predložená príloha č. 2, ale chýba 
príloha č. 1, 

- uviedol, že aj keď pozná niektoré súvislosti, ktoré predurčili túto zmluvu na dnešné 
rokovanie, dovolí si vysloviť názor, že táto zmluva, resp. hocijaká zmluva, sa mala 
schvaľovať po schválenom rozpočte, dnes sa hovorí o sume cca 400 tis. EUR, v kontexte 
s ostatnými akciami, o ktorých sa mestské zastupiteľstvo dozvie pri prerokovaní návrhu 
rozpočtu na rok 2011, dospejú zrejme k inej sume, kde sa nevie, z čoho sa budú tieto veci 
financovať, 

- uviedol, že obecne sa dá hovoriť, že buď to bude prebytok bežného rozpočtu, buď to bude 
nový úver alebo to budú prostriedky, ktoré sa získajú z predaja majetku, realizácia tejto 
zmluvy je 3 týždne po jej podpísaní, je 120 dňová platobná lehota, spoločnosť SPORTER 
s.r.o. pozná ako serióznu firmu, tak z jej strany problémy realizácie určite nebudú, ale 
predpokladá, že niekedy v septembri, októbri alebo novembri budeme mať na stole 
splatnú faktúru na cca 400 tis. EUR, 

- uviedol, že tak, ako aj v predchádzajúcom bode, aj tu sa nevie stotožniť s tým, že takéto 
akcie, nech už majú akékoľvek pozadie (resp. ich konkrétna realizácia) sa 
neprerokovávajú v kontexte s už schváleným alebo predloženým návrhom rozpočtu,    
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Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že sa uvádza suma stavby v investičnom prehľade akcií, figuruje medzi nimi 

odkanalizovanie futbalového štadióna, opýtal sa, či tieto dve veci spolu súvisia, teda, či sa 
nedá spraviť jedno bez druhého, lebo ak súvisia, cena by sa zvýšila, 

 
Ing. Elena Matajsová 
- uviedla, že to priamo technicky nesúvisí, kanalizačná prípojka nie je technicky spojená 

s realizáciou ihriska, 
 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že odkanalizovanie futbalového štadióna bol jeden zo záväzkov, ktoré dalo mesto 

spoločnosti Duslo a.s. pri zámene pozemkov, zrejme preto sa dostalo do tejto zmluvy, 
 
Ing. Elena Matajsová 
- znova zopakovala, že je to technicky oddeliteľné, ale je to súčasťou zámennej zmluvy, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že pre pripomenutie histórie, realizácia tejto akcie bola jedna časť záväzku mesta 

v zámennej zmluve so spoločnosťou Duslo a.s. na zámenu pozemkov bývalého kúpaliska 
a priľahlých pozemkov s Duslo a.s., s tým, že tam boli aj ďalšie akcie, ktoré sa vôbec ani 
do takéhoto štádia nedostali, 

- uviedol, že k prijatiu uznesenia na realizáciu súťaže tejto akcie bolo treba zvolať 
mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré to odsúhlasilo a v zásade podľa dnes platného stavu zo 
zámennej zmluvy má Duslo a.s. nárok penalizovať mesto sumou cca 640 tis. EUR 
a ponechať si pozemky na úrovni cca 240 tis. EUR, pretože zatiaľ neexistuje nijaký platný  
dodatok, ktorý by tento stav menil,  

- ďalej uviedol, že osobne si myslí, že túto zmluvu mohol primátor mesta podpísať aj 
v uplynulom roku, pretože podľa jeho vedomostí v iných prípadoch, ako je dnes už 
spomínaná akcia - realizácia prác na MŠ Hollého, tam primátor mesta nemal problém 
podpísať zmluvu na vyššiu čiastku bez toho, aby bola prerokovaná v mestskom 
zastupiteľstve. 

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

návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“, 
B. schvaľuje  

návrh Zmluvy o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“, 
C. poveruje  

primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo „Futbalový štadión – umelý trávnik“  
so spoločnosťou SPORTER s.r.o., so sídlom Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava, IČO:  
35 935 979. 

 
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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H. RÔZNE 
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011 

- materiál číslo H 1/1/2011 
Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Primátor mesta modifikoval návrh týkajúci sa februárového zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, nakoľko kontokorent končí 18. 02. 2011 je nepostačujúce, aby bolo mestské 
zastupiteľstvo 17. 02. 2011, preto navrhol zmeniť termín zasadnutia na 10. 02. 2011, ostatné 
termíny zostávajú nezmenené.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že dňa 10. 02. 2011 sa nemôže zúčastniť zasadnutia MsZ a požiadal 

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

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011, 
B. súhlasí    

s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva  
na 1. polrok 2011 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa: 
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. 02. 2011 
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 03. 2011 
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 19. 05. 2011 
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 06. 2011 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Informácia primátora mesta k obsadeniu postu zástupcu primátora a prednostu 

mestského úradu (bez písomného materiálu) - ústna informácia číslo H 2/1/2011 
 
Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že v zmysle novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kompetencia obsadiť post zástupcu 
primátora pripadá primátorovi mesta. Dňa 17. 12. 2010 po ustanovujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva poveril funkciou zástupcu primátora Ing. Jozefa Mečiara. Nakoľko 
Šaľa je mesto s počtom obyvateľov nad 20 000 je možnosť obsadiť aj funkciu druhého 
viceprimátora a uviedol, že tento post niekoľkokrát ponúkol všetkým skupinám v mestskom 
zastupiteľstve.  
Uviedol, že čo sa týka obsadenia funkcie prednostu mestského úradu, je zatiaľ poverený  
Mgr. Marián Rakovský, ďalej uviedol, že po obdržaní stanovísk právnikov k metóde 
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obsadenia tejto funkcie (pretože zákon č. 369/1990 Zb. hovorí o tom, že primátor mesta 
menuje prednostu mestského úradu) sa rozhodnú, ako budú postupovať ďalej.    
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že je veľmi nepríjemne prekvapený, že sa takýmto spôsobom mestské 

zastupiteľstvo dozvedá o obsadení možno kľúčových postov; uviedol, že nespochybňuje 
právomoci primátora v tejto súvislosti, ale to, čoho boli prakticky plné noviny sa poslanci 
dozvedajú až na žiadosť poslanca Mgr. Júliusa Morávka, ktorá bola dodatočne zaradená 
do programu rokovania, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- myslí si, že nikto nemá problém s tým, že by spochybňoval tie kompetencie, ktoré 

primátorovi novela zákona o obecnom zriadení dáva, predpokladá, že každý novozvolený 
poslanec alebo všetci si zákon o obecnom zriadení (ktorý je nejaký základ, podľa ktorého 
by sa mali riadiť) naštudoval a nejaké školenie nepotrebuje, 

- ďalej uviedol, že materiál, ktorý poslal primátor mesta, vychádza ako také alibi a zásterka 
a rozhodne tie slová, ktoré sú v závere o tom, že je to z jeho strany posledná nejaká 
ponuka, vyjadrenia tohto charakteru nesvedčia o nejakom ústretovom prístupe,  

- ďalej uviedol, že na jednej strane snahy o to, aby ponuku na druhého viceprimátora hodil 
poslancom z mestskej časti Veča, z jeho pohľadu s kompetenciami ako ohryzená kosť, 
nehovoriac o tom, že mesto druhého viceprimátora nepotrebuje, pretože ani prvý nie je 
vyťažený, 

-  osobne si myslí, že ponuka, aby sa ešte jeden plat vo výške ročného príjmu primátora 
(cca 30 000 EUR) vynaložil celoročne, je v tejto situácii mrhaním peňazí a celý tento 
ústretový prístup od p. primátora mu pripadá ako z rozprávky o kozliatkach a vlkovi, kde 
sa primátor mesta vydáva za ústretovú kozičku, ale pritom je to vlk,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nevie, či je to diskusný príspevok, ale chce povedať, že je vrcholne sklamaný. 
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ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané.  
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 
 
Milena Veresová 
- uviedla, že premávka na ulici Nešporovej je veľmi hustá, chodí tu veľa áut, ktoré si krátia 

cestu smerom na Bratislavu a požiadala o stanovisko k riešeniu tejto situácie, či už to bude 
retardérmi, značkou na obytnú zónu alebo navrhnúť nejaké riešenie, aby boli spokojní 
obyvatelia sídliska, ale hlavne, aby bola zabezpečená bezpečnosť detí, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že bude odpovedané písomne v stanovenom termíne. 
 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa, prečo semafory v meste sú dosť často vypnuté a v akom štádiu sú rokovania 

ohľadne obchvatu mesta Šaľa, 
- uviedol, že stúpa nervozita občanov, pretože áut, ktoré si skracujú cestu cez sídliská, stále 

pribúda,  
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že semafory v meste sú poruchové a často musí byť volaná firma, ktorá ich 

opravuje a vypnuté sú preto, že sú pokazené; ďalej uviedol, že podľa vyjadrenia p. 
Szabadosa bola cca pred mesiacom robená revízia semaforov v meste a podľa revíznej 
správy sú v poriadku, ale ak sa aj naďalej budú kaziť tak často, bude sa s predmetnou 
firmou o tom rokovať,  

- uviedol, že čo sa týka obchvatu mesta, nevie o akých rokovaniach RSDr. Gomboš hovoril, 
ale bol zaslaný list ministrovi dopravy ohľadom mýtneho systému a mesto dostalo 
odpoveď, že do roku 2012 nie je možné meniť podmienky mýtneho systému z dôvodu 
podpísanej zmluvy medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Sky Toll a.s., ale budú 
hľadať náhradné riešenia, aby odbremenili mestá od ťažkej nákladnej dopravy, 

- uviedol, že čo sa týka obchvatu mesta, sú zatiaľ neoficiálne rokovania, pretože obchvat 
mesta nie je zatiaľ zaradený do financovania zo štrukturálnych fondov, zatiaľ je len 
v rámci štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, teda je snaha, aby sa táto akcia dostala do 
vládneho návrhu na financovanie zo štrukturálnych fondov, 

- ďalej uviedol, že v priebehu tohto týždňa, najneskôr budúci týždeň, by malo byť vydané 
územné rozhodnutie na obchvat, ktoré nebolo pozdržané z dôvodu nečinnosti stavebného 
úradu, ale z dôvodu, že v obci Dlhá nad Váhom bol zrealizovaný ROEP, v čase, keď už 
bola podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia, boli spravené zmeny v katastri, na 
listoch vlastníctva vznikli noví vlastníci a Slovenská správa ciest sa s tým musela 
vysporiadať, teda musela dodať nových aktuálnych vlastníkov, čo dodali koncom 
minulého roka, teraz už prebehlo konanie a bude v dohľadnej dobe vydané územné 
rozhodnutie na umiestnenie komunikácie 1/75, 
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že v minulom roku bolo sčítanie prejazdu motorových vozidiel a požiadal, či by 

mohli byť výsledky tohto sčítania predložené na najbližšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva, 

 
Martin Alföldi  
- uviedol, že Slovenská správa ciest zverejňuje na svojej stránke tieto informácie, zatiaľ ale 

zverejnené nie sú a budú vyžiadané písomne. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Alica Michalková 
- uviedla, že by chcela poukázať na problematiku stavby, ktorá sa realizuje na Slnečnej ulici 

v Šali - Veči, k čomu predložila aj fotodokumentáciu, ide o odkopanú plynovú prípojku, 
pri ktorej je nainštalovaný systém viacerých ventilov a ide o stavbu „Zokruhovanie 
verejného vodovodu“, ktorá bola zrealizovaná na základe verejnej vyhlášky, ktorú si žiaľ 
ona, ako obyvateľ nevšimla, a ktorá bola zverejnená dňa 19. 07. 2010 na informačnej 
tabuli mesta a na nástenke Obvodného úradu životného prostredia v tomto meste,  

- ďalej uviedla, že táto vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní, práve v čase prázdnin, 
predmetná stavba sa realizuje pred jej domom, pracovníci, ktorí tu pracovali, pracovali 
často bez stavebného dozoru, pracoval tu aj bager a uviedla, že celý mesiac si túto stavbu 
sama dozorovala a fotila, pretože sa obávala a bude sa obávať o svoju bezpečnosť, 

- uviedla, že viackrát počas tohto obdobia, ktoré sa začalo 15. 11. 2010 požiadala o pomoc 
obvodný úrad, mestský úrad, ale nebolo jej vyhovené, ďalej požiadala aj referát dopravy 
o pomoc, pretože podľa jej názoru predmetná stavba nespĺňa a nedodržiava podmienky 
stavebného povolenia a vnímala to tak, že mesto, ako účastník konania, hoci aj ona je 
účastníkom konania, bude nápomocné, keď nepochodila s tým, že je ohrozovaná nielen 
bezpečnosť jej rodiny, ale aj okolia, 

- ďalej uviedla, že výkop, ktorý tu bol, nebol nijakým spôsobom ohradený ani prikrytý, 
teraz to pokračuje tak, že tento výkop je asi do dvoch tretín zakopaný, trčí z neho päť 
ostrých zemných súprav, uviedla, že keď sa táto stavba začala realizovať, uviazlo tam auto 
a tiež upozornila, že stavba nebola označená ani tým, či je povolená a kto ju realizuje, 

- uviedla, že stále hovorila o nebezpečnosti tejto stavby a podľa jej názoru nebola do detailu 
preskúmaná reálna situácia tej situácie, ktorá sa išla realizovať, pretože projekt spravil 
zamestnanec ZsVS a.s. so sídlom v Nitre a myslí si, že sa nepoznala reálna situácia, 
pretože je to neštandardná situácia, sú tam tri domy, ktoré stoja v záhradách, 

- uviedla, že musela kontaktovať aj políciu, pretože ešte nebolo vydané rozkopávkové 
povolenie a pracovníci ZsVS a.s. už stavbu začali realizovať, ďalej uviedla, že opätovne, 
niekoľkrát kontaktovala Mestský úrad v Šali, referát dopravy, požiadala o to, aby 
pozdržali a nevydali rozkopávkové povolenie, pretože v zime tam budú komplikácie, ale 
napriek tomu bolo rozkopávkové povolenie vydané, 

- ďalej uviedla, že oceňuje, že zamestnanec referátu dopravy viackrát po jej telefonátoch 
vycestoval, ale napriek tomu, že v reáli videl, ako je ničený majetok mesta, sú tam zničené 
obrubníky a časom dôjde k zlomeniu tejto cesty, nič nepodnikol, 

- uviedla, že mala pocit, že bola vnímaná ako nepriateľ mestského úradu, vedenie 
stavebného úradu na ňu väčšinou nemalo čas, uviedla, že keď ako obyvateľ mesta príde na 
mestský úrad s tým, že má nejaký problém, tak by jej dobre padlo, keby ju aspoň niekto 
vypočul a snažil sa konštruktívne niečo navrhnúť, pretože je to nepríjemné a nerozumie 
tomu, prečo sa to takto musí diať, 
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- ďalej uviedla, že verejná vyhláška jej pripadá nezrozumiteľná pre verejnosť, myslí si, že 
verejné vyhlášky by mali byť trvale zverejňované na portáli mesta, aby boli pre verejnosť 
kedykoľvek prístupné, 

- uviedla, že nevie, čo bude ďalej, chystá sa kolaudácia a chcela by, aby sa to riešilo a aby 
táto stavba nebola skolaudovaná tým spôsobom, že sa všetci dohodnú, pretože, keď dôjde 
k poruche tohto centrálneho uzáveru, bude sa to znova musieť rozkopávať a budú tam 
neustále ohrozovaní,  

- zaželala všetkým viac vzájomného porozumenia, uviedla, že nakoľko obyvatelia mesta nie 
sú odborníci v každej oblasti a nechápu veci tak, ako by mali, myslí si, že keby sa s nimi 
jednalo ako s partnermi na rovnakej úrovni, tak by boli obyvatelia určite vďační, 

 
Ing. Ingrid Čermáková 
- uviedla, že faktom je, že spomínaná verejná vyhláška bola rozhodnutím Obvodného úradu 

životného prostredia, štátnej vodnej správy, ktorá vydávala rozhodnutie o povolení stavby, 
a ktorá je zároveň kompetentná kontrolovať dodržiavanie podmienok tohto stavebného 
povolenia, 

- ďalej uviedla, že mesto k tejto veci vydalo rozkopávkové povolenie a pokiaľ má 
informácie od riaditeľa ZsVS a.s., mali túto investíciu naplánovanú a vybudovanie týchto 
sietí bolo vyjdenie v ústrety občanom, podľa jej informácií mali koncom minulého roku 
na to určené finančné prostriedky a museli ich preinvestovať, 

- k vyjadreniu p. Michalkovej o tom, že nebolo s ňou komunikované uviedla, že ona osobne 
s ňou komunikovala telefonicky a posledný telefonát trval minimálne pol hodiny, na 
základe každého telefonátu, ktorý mala na mestský úrad a kedy s ňou hovorila, zakaždým 
zabezpečila to, aby p. Poliček, ktorý má na starosti tieto záležitosti na referáte dopravy, 
išiel na jej podnet všetky veci, ktoré p. Michalková povedala, preverovať, 

- uviedla, že nie je pravda, že by zo strany mestského úradu bola nejaká neochota alebo že 
by mestský úrad nechcel vyjsť p. Michalkovej v ústrety, 

 
Alica Michalková 
- uviedla, že ona telefonovala aj s výrobno - technickým riaditeľom ZsVS a.s., ktorý sa 

vyjadril, že mesto ich môže kedykoľvek zastaviť, mesto mohlo túto stavbu kedykoľvek 
spomaliť a kým sa veci nedajú do poriadku, stavba mohla stáť, 

 
Ing. Ingrid Čermáková  
- uviedla, že mesto ako účastník konania, nemôže zastaviť stavbu, rozhodnutie o zastavení 

prác môže vydať len ten orgán, ktorý povolenie vydal a tým je Obvodný úrad životného 
prostredia, ďalej uviedla, že p. Poliček a p. Szabados boli obhliadnuť tento týždeň stavbu, 
stavba je zasypaná, podľa jej informácií sú tam ešte nejaké dve jamy a má sa tam robiť 
prepoj medzi existujúcim vodovodom a novým vodovodom,  

 
Alica Michalková 
- uviedla, že napísala sťažnosť aj na Obvodný úrad v Šali, ale ako jednotlivec nepochodila, 

preto si myslí, že mesto ako účastník konania (a navyše podľa jej názoru bol ničený 
mestský majetok) nespravilo žiadny krok, aby tomu zabránilo a stavba ďalej prebiehala,  

- upozornila tiež na to, že nejaký neznámy pracovník kopal smerom k plynovým hodinám 
plynovú prípojku k jej pozemku, s tým, že kope novú plynovú prípojku pre ich dom, po 
zisťovaní bližších skutočností sa dozvedela, že ide o dodatočnú zmenu v projekte, lebo sa 
hovorí o nejakých troch prípojkách, ktoré vo verejnej vyhláške vôbec nie sú, dve 
jestvujúce prípojky sa majú zrušiť a jedna prípojka má byť vybudovaná niekde ďalej 
v nejakej záhrade,  
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- uviedla, že tiež chce upozorniť na nízku kvalitu dodávanej úžitkovej vody a znova 
zopakovala, že mesto ako účastník konania má väčšiu silu ako jednotlivec, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že rok trvalo to, aby ZsVS a.s. realizovala nejakú investíciu v meste Šaľa, pretože 

doteraz robila len havárie, rok trvalo, aby sa na Slnečnej ulici dobudoval vodovod, z toho 
dôvodu, že táto požiadavka vznikla od vlastníkov nehnuteľností, pretože tým, že sa 
vybudovala Slnečná ulica, obyvatelia Komenského ulice začali predávať konce záhrad na 
individuálnu bytovú výstavbu a bolo treba zabezpečiť inžinierske siete, 

- uviedol, že všetky sťažnosti, ktoré tu odzneli, by mali byť adresované obvodnému úradu 
a čo sa týka zničených obrubníkov, v rozkopávkovom povolení je uvedené, že stavebník 
je povinný uviesť rozkopané a poškodené veci do pôvodného stavu a bez toho stavba 
nebude skolaudovaná,  

- ďalej uviedol, že pri každej stavbe vznikajú problémy, problémy boli aj pri budovaní 
kruhovej križovatky, ale dnes má mesto kruhový objazd, v tomto prípade ide o to, že 
nereagovala ZsVS a.s., ktorá mala zareagovať v zmysle toho, že bola stavebník, obvodný 
úrad preto, že bol povoľujúci orgán, a my máme zabezpečené to, že sme vydali 
rozkopávkové povolenie tým, že neprevezmeme stavbu naspäť, kým nebudú opravené 
obrubníky, cesta a chodník a to je možné spraviť až vtedy, keď sa bude kolaudovať, 
pretože sme vtedy účastníkom konania a musíme prevziať aj rozkopanú cestu, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka plynových prípojok, je to organizované SPP a.s., ktorá robí 
v celom meste výmenu nízkotlaku za strednotlak, táto akcia je rozdelená na niekoľko etáp, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že by sa chcel pozrieť na tento problém tak trochu z ľudskej stránky a myslí si, že 

mesto v rámci starostlivosti o svojho občana malo zaujať jednoznačné a iné stanovisko, 
musí povedať, že mu tu chýba ľudský rozmer, poukázal na to, že v Slove Šaľanov bolo 
veľmi pekne argumentované, čo všetko sa robí pre občanov, ale vyprchal tu ľudský 
rozmer, myslí si, že pokiaľ sa to bude v meste naďalej takto robiť, bude to ďalšie pekné 
štvorročné obdobie, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že p. Michalková mala možnosť ho v tejto súvislosti navštíviť, ale neurobila to,  
 
Alica Michalková 
- uviedla, že chcela ísť za primátorom mesta, ale Ing. Čermáková jej povedala, že netreba, 

pretože čo on s tým má, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že napriek tomu ho p. Michalková mala navštíviť,  
 
Alica Michalková 
- opýtala sa, prečo, keď sa hovorí o verejnom záujme, sa na tejto vetve plánuje len 

s vybudovaním jedinej prípojky, myslí si, že sa to robí tak, že ZsVS a.s. požiada mesto, 
aby sa spravilo nejaké zokruhovanie alebo je žiadateľom mesto, pretože mesto je 
akcionárom ZsVS a.s. a má tam dosť vysokú účasť,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v zmysle zákona vybudovanie prípojky platí ten, kto požiada o jej 

vybudovanie, nejde tu o to, či mesto chce alebo nechce, keď niekto požiada o prípojku 
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musí ju zaplatiť, v tomto prípade ide o to, že tu nebol verejný vodovod a bolo ho treba 
zokruhovať, aby sa v budúcnosti mohli ďalší (ktorí požiadajú o pripojenie) pripojiť,  

- uviedol, že toto sú otázky na ZsVS a.s., tiež uviedol, že aj keď je mesto akcionárom tejto 
spoločnosti, je s týmto vedením ZsVS a.s. veľmi ťažká komunikácia, trvalo vyše roka, 
kým mesto dokázalo (môže povedať až nátlakom) presadiť, aby to bolo zrealizované 
v minulom roku,     

 
Alica Michalková 
- opýtala sa, prečo sa táto akcia nemohla posunúť na jarné mesiace, 
 
Martin Alföldi 
- znova uviedol, že je to otázka na investora, ZsVS a.s., mesto napríklad odložilo 

v minulom roku rekonštrukciu miestnych komunikácií na tento rok kvôli poveternostným 
podmienkam, ale prečo to nespravila aj ZsVS a.s., na to nevie odpovedať,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že osobne si myslí, že to, čo má radový občan tohto mesta problém vybaviť, tak 

možno úradníci a primátor mesta by zvládli lepšie a mohli by byť nápomocní, ďalej by 
chcel upriamiť pozornosť na to, že mesto je akcionárom ZsVS a.s., nepozná akcionársku 
zmluvu, ale sú tam určite nejaké akcionárske práva, nevie, kto zastupuje záujmy mesta, 
uviedol, že aj snaha  mesta by sa cenila, aj keby to nebolo vyšlo, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že z toho, čo sa tu povedalo, sa mu natíska jedna otázka, a to, či má niekto 

v ZsVS a.s. eminentný záujem, aby to bolo rýchlo, len jedna, presne na tom mieste, atď. 
za celkom neštandardných podmienok; uviedol, že je to len otázka do pléna a netvrdí, že 
na ňu vie niekto odpovedať; znova sa opýtal, či má niekto v ZsVS a.s. eminentný záujem, 
aby to bolo robené fakt takto neštandardne, rýchlo, okamžite, za fakt neštandardných 
podmienok, pretože čierne stavby sú označované lepšie, ako to bolo ukázané v tomto 
prípade. 

 
Juraj Šoltó 
- uviedol, že by chcel povedať niekoľko svojich postrehov k doprave a kultúre; čo sa týka 

dopravy mu v poslednom čase vadí, že Kráľovská ulica je vo veľmi zlom stave, sú tu 
veľmi veľké výtlky; ďalej uviedol, že pokiaľ vie, plánovalo sa s vybudovaním trás pre 
cyklistov, ale myslí si, že by to bolo jednoduchšie realizovať na chodníkoch, ktoré sú 
dostatočne široké a vyčlenil by sa tu pás pre cyklistov a myslí si, že by to bolo vhodné 
riešiť hlavne tam, kde jazdia kamióny, ktoré týchto cyklistov ohrozujú,  

- uviedol, že vlastníci garáží by ešte potrebovali dve nákladné autá štrku a myslí si, že by sa 
to mohlo spraviť pri rekonštrukcii štadióna, 

- ďalej uviedol, že v decembri minulého roku mali prísť dvaja humoristi z Maďarska a bol 
veľmi sklamaný, keď sa toto podujatie zrušilo, pretože sa predalo veľmi málo lístkov 
a nebol záujem o toto vystúpenie. 
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ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
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