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

6. mája 2011 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ 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.   
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 
15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo uznášania schopné vo všetkých bodoch 
programu. 
 
Ospravedlnenie ani neskorší príchod neohlásil žiadny z poslancov. 
 
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 
 
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 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
1. Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali 

č. 4/2011 – II. zo dňa 14. apríla 2011 (vo veci schválenej „úpravy rozpočtu mesta 
Šaľa na rok 2011“) 
predkladá Martin Alföldi, primátor mesta  

 
Časť III. Záver 
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Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
členovia: Ing. Marián Kántor, Ing. Peter Andráši  
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 11 
Za:  11 
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 
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Ivan Kováč, MUDr. Igor Bečár  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 5. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali 

č. 4/2011 – II. zo dňa 14. apríla 2011 (vo veci schválenej „úpravy rozpočtu mesta 
Šaľa na rok 2011“) 

Predložil Martin Alföldi, primátor mesta  
 
Primátor mesta uviedol, že predmetom dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva je 
pozastavenie výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2011 – II. zo dňa        
14. 04. 2011, vo veci schválenej „úpravy rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011“.  
Uviedol, že toto uznesenie sa rozhodol nepodpísať z dôvodu, že podľa jeho názoru je 
predmetné uznesenie v bode C. schvaľuje nevykonateľné, a to z dôvodu, že mestské 
zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu, kde sú aj kapitálové výdavky, ale s podmienkou 
nerealizovania investičných akcií, ktoré sú schválené v tomto rozpočte. Ďalej uviedol, že jemu 
osobne tam chýba termín, do akej doby je to pozastavené, pretože ak mali poslanci na mysli 
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pozastaviť výkon týchto činností, tak malo byť napísané dokedy, či vôbec, alebo to potom 
vyhodiť z rozpočtu. Uviedol, že v ukladacej časti je niekoľko ukladaných úloh, s ktorými on 
osobne nemá problém, len je to v súvislosti s rozpočtom a s rozpočtom nesúvisia. Ďalšia vec 
(o ktorej si myslí, že je nevýhodná pre mesto) je to, že v ukladacej časti a v odporúčacej časti 
sa hovorí o tom, že zahajovať verejné obstarávanie podprahových zákaziek, podlimitných                     
a nadlimitných zákaziek až na základe uznesenia mestského zastupiteľstva o nariadení 
takýchto obstarávaní. Keďže boli tieto nariadenia niekoľkokrát predmetom rokovania 
mestského zastupiteľstva a neboli nikdy schválené, myslí si, že je to nevýhodné pre mesto, 
pretože mesto môže prísť jednak o niekoľko projektov zazmluvnených v rámci eurofondov, 
a takisto obmedzuje výkon povinností mesta, či už je to na úseku dopravy, vodorovné 
dopravné značenie, čistenie komunikácií, verejné osvetlenie, a teda bežného chodu mesta.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- v súvislosti s tou jednou časťou pozastaveného resp. nepodpísaného uznesenia, preto, aby 

sa stalo vykonateľným, navrhol doplniť jednu vetu, a to „až do vyhodnotenia uložených 
úloh z tohto uznesenia“; len ako poznámku uviedol, že zhodou okolností má pred sebou aj 
materiály na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva, nemá to prečítané, ale ten 
materiál pojednáva aj o týchto úlohách, 

 
Martin Alföldi 
- znova zopakoval, že nemá problém s uznesením v ukladacích častiach, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- myslí si, že každý z poslancov, ktorí vtedy vystúpili, si dobre zvážil svoje poslanecké 

návrhy a hlavne zodpovednosť za to, aby takto o rok mesto nebolo v totálnej platobnej 
neschopnosti a zadĺžené tak, že bude nútené sa prihlásiť do nútenej správy, pretože, na 
rozdiel od primátora mesta, to všetci vidia, len on to nevidí, 

 
Ing. Marián Kántor – faktická poznámka 
- uviedol, že zrejme nielen primátor mesta nevidí také veľké riziko v príleve finančných 

prostriedkov z európskych fondov a myslí si, že ekonómovia mesta spolupracovali  
a určite tvorili návrh rozpočtu, takže zrejme aj oni prínos európskych fondov vidia,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že každý príspevok z eurofondov je potrebné doložiť nejakou sumou, deklaruje 

sa, že to bude len 5 %, ale história nám ukazuje, že ani jedna akcia, ktorá sa tu 
realizovala,  nestála len 5 % z mestského rozpočtu; minimálne v troch akciách, o ktorých 
sa tu vypisuje, a o ktorých Ing. Lacková písala vo svojom e-maili, je podľa jeho hrubého 
odhadu, k tým 4,3 mil. EUR potrebných asi 1,5 mil. EUR z mestskej kasy; opýtal sa ale 
odkiaľ, pretože doteraz sa nepredal žiadny majetok mesta, z ktorého mali byť výnosy 
a uviedol, že z podielových daní to určite mesto neutiahne, to je ekonómia, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že preto, aby sa nespravila procesná chyba, najprv sa bude hlasovať o potvrdení 

pôvodného uznesenia, a potom sa o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana bude 
hlasovať ako o samostatnom uznesení, pretože potvrdzované uznesenie by sa nemalo 
meniť, 
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Ing. Gabriela Lacková – predsedníčka Občianskeho združenia Petra Bošňáka – OZ PB 
- požiadala poslancov o vysvetlenie, ako to riešia iné mestá, pretože keď mesto môže 

získať takéto veľké peniaze, keď dostane takýto veľký balík peňazí, vtedy si iné mestá 
berú aj úver na takéto veci,  

- ďalej uviedla, že podľa informácií, ktoré získala od pracovníčok na mestskom úrade, 
jeden z týchto projektov, t. j. parkovisko na Dolnej, už bol zrealizovaný, takže tie 
finančné prostriedky mesto dostane späť, a to by podľa nej stačilo na vyplatenie tých 5 %, 
ktoré treba ako spolufinancovanie,  

- uviedla, že nevie, či tomu dobre rozumie, ale podľa nej je to taký veľký balík peňazí, 
ktorý len tak zahadzujeme a ktorý by si iné mestá cenili, a to považuje za hazardovanie,  

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že je mu ľúto, že to Ing. Lacková chápe takto, pretože celý rozpočet je proces, 

ktorý niekde začína a realizáciou niečoho končí; ďalej uviedol, že on povie svoj názor, ale 
nakoniec predchádzajúce hlasovania ukázali, že to nie je len jeho názor; myslí si, že každý 
rozpočet musí byť vyvážený, a keď už musí byť nejaké to kofinancovanie, nech je 
akékoľvek, či je to 5 % alebo viac, tak to kofinancovanie musí mať za sebou nejaký reálny 
zdroj, keď je ten zdroj z nejakého dôvodu ohrozený, musí mať náhradné riešenie, aj úver 
je jedno z náhradných riešení,  

- ďalej uviedol, že v celom procese prípravy rozpočtu, kde len tak mimochodom nebola 
rešpektovaná interná smernica napríklad v tom, v akých termínoch sa toto má predkladať 
atď., pokiaľ by bol zodpovedný prístup jednotlivých predstaviteľov mesta, tak tento 
problém dnes nie je problémom a uviedol, že to je prvý základný bod, ktorého sa chce 
dotknúť a veľmi kriticky sa k tomu vyjadriť,  

- ďalej uviedol, že poslanci tu nesedia len tak náhodou, úlohy, ktoré boli nadiktované už pri 
rozpočte (na to konto poslanci zhruba o 21 dní zvolali zasadnutie mestského 
zastupiteľstva), jednoducho neboli splnené; ďalej uviedol, že nevie, či tu niekto nechce 
robiť alebo nevie robiť, nech si každý urobí svoj vlastný názor, ale uviedol, že im išlo 
predovšetkým o to, aby bol rozpočet vybilancovaný, 

- uviedol, že ak to Ing. Lacková chápe tak, že niekto je proti eurofondom, tak je mu to ľúto, 
za seba povedal, že určite nie je proti eurofondom, ale myslí si, že treba robiť s rozumom, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že teraz pred chvíľou sa mu dostal do rúk akýsi pamflet, ktorý sa údajne dnes 

rozdáva v meste; uviedol, že je rád, že na dnešné zasadnutie MsZ prišli aj občania, ale je 
škoda, že nechodia častejšie; myslí si, že ani jeden z 21 poslancov neprišiel preto, aby 
niečo brzdil alebo aby dokazoval, že sú proti všetkému, pretože potom by tu nemali 
naozaj čo robiť,  

- uviedol, že na druhej strane niekto nájde v sebe odvahu takouto formou masírovať mozgy 
ľuďom, nepozná podstatu, nezisťuje detaily, ale poďme, veď ľudia nás podporia, pretože 
je tu skupina 12 poslancov, možno viac, ktorí tomuto mestu chcú zle, 

- ďalej uviedol, že ten, kto ho pozná osobne, tak by sotva pochyboval, že on by niekedy 
stlačil tlačítko za to, aby v tomto meste nebolo lepšie; tiež uviedol, že s Ing. Lackovou už 
spravil mnoho vecí, či už na gymnáziu a podobne, ale on osobne bude pokračovať 
v aktivitách pre toto mesto a nikdy sa neuchýli k tomu, aby negatívne ovplyvňoval 
mienku verejnosti, aby pochopila poslancov, že oni nechcú s týmto mestom niečo dobré 
robiť,  

- znova uviedol, že je mu to ľúto a verí všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili tohto 
rokovania; požiadal ich, aby sledovali dianie a uviedol, že raz určite prídu na to, že niečo 
tu nie je v poriadku; ako príklad uviedol, že v minulom roku sa schvaľoval rozpočet, kde 
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bol uvedený príjem za predaj objektu bývalých technických služieb, ale on osobne to 
nepodporil, pretože ide o imaginárny príjem peňazí, dodnes nie je tento predaj 
zrealizovaný, takisto nie je zrealizovaný ani predaj pozemku na Kráľovskej, o ktorého 
kúpu nie je ani záujem; uviedol, že treba vidieť túto realitu a žiadnych 5 %, ako sa tu 
uvádza, nikdy nestačilo na to, aby sa pokryli všetky eurofondy,   

- znova požiadal občanov, aby toto všetko zvážili a sledovali konanie poslancov, taktiež 
poukazovali na ich chyby, ale nie takouto formou, teda v plnej nahote plná demagógia,  

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona žiadny list nedostala, teda nemôže hovoriť o pamflete a nemôže sa k nemu 

vyjadriť, ale na margo Ing. Lackovej uviedla, že si váži prácu každej nadácie a každého 
občianskeho združenia, takisto si váži a ctí pamiatku Petra Bošňáka, ktorého osobne 
poznala a ktorý celý svoj život zasvätil životnému prostrediu, preto vítala aj vznik tohto 
združenia,   

- ďalej uviedla, že ako členka ekonomickej komisie musí potvrdiť, že rozpočet bol 
niekoľkokrát prerokovávaný, a pretože chceli, aby nedošlo k žiadnym deštrukciám, bol 
rozpočet schválený,  

- uviedla, že tak ako už bolo povedané, všetko musí mať zdroje, aby sa mohli robiť 
výdavky, preto bolo povedané, že určité veci sa majú dopracovať a majú sa určiť priority, 
priority preto, aby bolo povedané, čo chceme najprv urobiť a podľa toho, ako budú do 
kasy pribúdať finančné prostriedky, sa budú tieto výdavky realizovať,  

- uviedla, že je samozrejmé, že európske peniaze sú peniaze najdôležitejšie, lebo sú to tie, 
ktoré prídu do rozpočtu a nikto ich nemôže spochybňovať; tiež uviedla, že vie, koľko dá 
práce, kým sa projekt schváli, a preto vždy bude podporovať európske projekty; ďalej 
uviedla, že zároveň je pravda, že aj tu treba urobiť určitý postup, treba získať aj tých 5 %, 
pretože aj tých 5 % musí byť odniekadiaľ, ale určite ani jeden z poslancov nie je proti 
tomu, aby sa tieto veci realizovali,  

- uviedla, že preto ju veľmi mrzí, že miesto toho, aby sa veci pripravili na 6. zasadnutie 
MsZ, kde to všetko mohlo byť už pripravené a schválené a mohlo sa pokračovať bez toho, 
aby sa traumatizovali občania a všetci prítomní,     

 
Ing. Peter Andráši 
- myslí si, že všetci poslanci do jedného zdvihnú ruky, ak Ing. Lacková poradí, ako 

napríklad kryť úvery; uviedol, že v tej chvíli sa určite všetci poslanci zasadia za to, aby sa 
úver zobral; myslí si, že nie je také jednoduché zobrať si úver, pretože potom ho treba 
splácať, poberú nám nejaké budovy, rozpredajú mesto alebo nevie ako to bolo myslené, 
pretože slovo úver použila Ing. Lacková tak ľahko, ako by to bola úplne bežná vec 
a splácať nech to splácajú naše deti, pretože jemu sa to teda nechce, 

 
Ing. Marián Kántor 
- myslí si, že keby tie európske peniaze stáli aj 40 %, a keby ich niekto ponúkal domov 

každému poslancovi, tak si zrejme buď nájde financie alebo si ich aj požičia, ak ide 
o peniaze, ktoré vynakladáme na tie účely, ktoré potrebujeme,  

- ďalej uviedol, že už tu odzneli argumenty, že keď dáme peniaze na spolufinancovanie 
európskych projektov, nebudeme mať finančné prostriedky na opravy chodníkov 
a poukázal na to, že je tam aj projekt, v rámci ktorého sa majú opraviť niektoré cesty; 
uviedol, že najprv je argumentácia taká, že nechajme si peniaze na to, aby sme opravili 
cesty, a keď je európsky projekt na cesty, tak ho z nejakých dôvodov odložíme, 

- ďalej uviedol, že možno nie sú všetky podmienky splnené, nie je to úplne ideálne, 
rozpočet zrejme nikdy nebol pripravený bezchybne, ale keď to podržíme teraz, možno sa 
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naozaj stane, že obstarávanie nezačne a my v danom čase nestihneme obstarať tie veci, 
ktoré podľa zmlúv máme a tým pádom tie peniaze prepadnú úplne, 

 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že nikto tu nikomu nebránil, aby rozpočet bol predložený a pripravený v tých 

termínoch, o ktorých hovorí interná smernica; ďalej uviedol, že je tu inštitút aj iných 
stretnutí mestského zastupiteľstva, ako boli schválené, pokiaľ o to požiada istá časť 
poslancov; znova uviedol, že nikto nikomu toto nebráni a netuší, o čom sa tu hovorí,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že aj na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva si dovolil uviesť 

taký fakt, že obstarávanie nie je nejaká hračka, že môžeme si vypísať súťaž, ale ako s tým 
potom naložíme, keď vypíšeme súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní a bude 
vyhlásený víťaz, ten sa bude dožadovať do 60 dní podpisu zmluvy a opýtal sa, čo bude 
potom, keď nebudeme mať na to peniaze, 

- ďalej uviedol, že on aj jeho kolegovia hovoria o tomto a to, že je to povinnosť vo vedení 
mesta a tu, ako povedal Ing. Kántor, že nikdy neboli rozpočty ideálne, tak možno neboli, 
ale nikdy tu nebola taká situácia ako posledné tri roky, že sa bačovalo krížom - krážom, 
z eurofondov je fetiš a všetko sa podriaďuje tomu; ďalej uviedol, že zodpovedný hospodár 
by mal rozmýšľať o tom, ako a z čoho budú tie požičané alebo inak získané peniaze 
vrátené,  

- uviedol, že už tri roky sa snaží dopracovať k nejakej filozofii dlhovej služby, ale doteraz 
nedostal odpoveď, o tomto to je; uviedol, že ak si chcú o tomto rozhodnúť, tak nech 
rozhodnú, ale nech si potom za svoje rozhodnutie nesú zodpovednosť, ale zodpovednosť 
nenesie nikto, raz za štyri roky sa postaviť pred voličov, namaľovať všetko naružovo, keď 
uveria, tak sa ide ďalej a nič sa nedeje, pretože tu konkrétna fyzická zodpovednosť za zlé 
rozhodnutia neexistuje,  

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že pre neho sú tu dve veci, ktoré sa trochu miešajú, hoci spolu súvisia; čo sa týka 

obstarávaní uvedených v ukladacej časti uznesenia v bode č. 7, tak sa snažil upozorniť na 
to, že niekoľkokrát bol predkladaný materiál s návrhom na vyhlásenie týchto obstarávaní, 
netýkali sa len eurofondov, ale týkali sa aj bežného rozpočtu a bežného chodu mesta, 
najprv to bolo neschvaľované alebo sťahované preto, lebo nie je rozpočet, potom to nie je 
v rozpočte, dnes už to v rozpočte je, ale ešte stále nemôžeme podľa tohto uznesenia 
obstarávať,  

- ďalej uviedol, že ide o to, kedy ich budeme obstarávať, ak hovoríme o tých bežných 
činnostiach, ako je obnova vodorovného dopravného značenia, výber dodávateľa na 
verejné osvetlenie, čo nie je z eurofondov, ale sú to veci, ktoré musíme spraviť, pretože 
končia zmluvy a uviedol, že my ich dnes podľa tohto uznesenia nemôžeme spraviť, 
napriek tomu, že v rozpočte sú na to rozpočtované peniaze,  

- myslí si, že Ing. Lacková nechcela nikoho obviniť z toho, že niekto eurofondy nechce; 
uviedol, že hoci Ing. Matajsová na ostatnom zasadnutí MsZ povedala, že priemerná doba 
jedného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. trvá tri mesiace, to nie je celkom 
pravda, pretože napríklad domov dôchodcov obstarávame od októbra minulého roku 
a otváranie obálok je 17. 05. 2011, takže ak nezačneme obstarávať, už len tým prídeme 
o to, že tie peniaze (aj keď budeme mať) nebudeme vedieť zrealizovať,   

- uviedol, že v rozpočte už je položka týkajúca sa akcie „Revitalizácia verejných 
priestranstiev CMZ Šaľa“ alebo OPŽP, s financovaním v budúcom roku, takisto ako aj 
pri domove dôchodcov je gro financovania v budúcom roku; uviedol, že on len chcel 
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upozorniť na toto a preto povedal, že nemá problémy s ukladacími časťami, čo treba 
doplniť a preto svoje nepodpísanie rozdelil do dvoch častí.   

 
Hlasovanie o Uznesení č. 4/2011 – II., ktoré bolo prijaté na 4. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Šali dňa 14. 04. 2011 v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa  na rok 2011, 
B. konštatuje 

1. nesplnenie úloh z uznesenia č. 3/2011 – VIII. v časti E, v bodoch č. 1 až č. 6 
a čiastočne v bode č. 8, 

2. pretrvávanie nedostatkov uvedených v uznesení č. 3/2011 – VIII. v časti B, v bodoch 
č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a čiastočne v bode č. 7, 

3. že nesplnenie úloh uvedených v bode č. 1 môže spôsobiť vážne problémy v realizácii 
a financovaní investícií a ďalších častiach rozpočtu,  

C. schvaľuje 
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011 nasledovne:  
 
Bežné príjmy:                                            11 184 890 EUR  
Bežné výdavky:                                         11 132 863 EUR  
Rozdiel:                                                          52 027 EUR  
 
Kapitálové príjmy: 3 836 174 EUR 
Kapitálové výdavky:  3 493 153 EUR 
Rozdiel: 343 021 EUR 
    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 021 064 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 626 016 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:     395 048  EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             552 713 EUR 
Rozdiel: - 359 101 EUR 
 
Rozpočet na rok 2011 celkom: 
Príjmy celkom: 15 214 676 EUR 
Výdavky celkom: 15 178 729 EUR 
Rozdiel celkom: 35 947 EUR 

 
- s podmienkou okamžitého pozastavenia realizácie všetkých investičných aktivít 

s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou 
Duslo a. s.,  

 
D. ukladá 

1. v najbližšom možnom termíne splniť úlohy uvedené v bode B 1. tohto uznesenia, 
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

2. investičné akcie zoradiť podľa priorít a istoty alebo rizikovosti finančného 
zabezpečenia do dvoch skupín a zároveň navrhnúť spôsob realizácie tých akcií, ktoré 
sú z hľadiska finančného zabezpečenia rizikové, 
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Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 
3. body č. 2 a č. 3 (z uznesenia č. 3/2011 – VIII.) predložiť na rokovanie MsZ 

v najbližšom možnom termíne, 
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

4. v spolupráci s realizátorom umelého trávnika na futbalovom štadióne a s FK Slovan 
Duslo Šaľa prehodnotiť potreby realizácie kanalizácie, resp. preložky cesty 
a vstupného areálu, v prospech cesty a vstupného areálu,  
T: ihneď              Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

5. novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií, 
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

6. novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa, 
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

7. pred každým zahájením verejného obstarávania – podprahovej zákazky, podlimitnej 
zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie 
stavebných prác predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného 
obstarávania so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, 
predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky 
a rámcových platobných podmienok v nadväznosti na schválený rozpočet mesta. 
Súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk. 
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa 

E. odporúča 
primátorovi mesta,  
1. na základe záveru prijatého pri riešení bodu D 4. rokovať so spoločnosťou Duslo a. s. 

o dodatku k zámennej zmluve, 
2. zahájiť verejné obstarávanie podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek 

a nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie 
stavebných prác až po schválení nariadenia na ich vykonanie mestským 
zastupiteľstvom, 
T: okamžite 

3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie 
cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. 
Kráľovskej.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  13  
Proti:    5 
Zdržal sa:   0 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   p o t v r d i l o   uznesenie č. 4/2011 – II. zo dňa  
14. 04. 2011.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
po prerokovaní pozastaveného výkonu uznesenia č. 4/2011 – II. 
dopĺňa 
Uznesenie č. 4/2011 – II. zo dňa 14. 04. 2011 v časti C. schvaľuje za slová „...Duslo a. s.“ 
o text: „až do vyhodnotenia úloh uložených z Uznesenia č. 4/2011 – II.“.  
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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. 

 
Martin Alföldi 
- požiadal poslancov, ktorí iniciovali zvolanie tohto zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

aby v budúcnosti uviedli na žiadosti svoje celé meno, priezvisko a podpis, pretože aj keď 
on osobne v súčasnosti vie, že sú to poslanci, tak za desať rokov bude problém zistiť, či 
to boli poslanci.   

 
 

ČASŤ III. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie neboli podané.  
 
Ústne interpelácie podal poslanec: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli v uznesení nominovaní 

určití ľudia do komisie na verejné obstarávanie; požiadal, či by sa nedal urobiť výpis 
z uznesenia a včas ho doručiť každému členovi komisie, aby nenastalo to, čo nastalo teraz 
pri obstarávaní na predaj Kráľovskej, pretože v tomto prípade dostali materiály deň pred 
zasadnutím komisie,  

- myslí si, že sú tu ľudia, ktorí sú v pracovnom pomere a nemôžu si zo dňa na deň zariadiť, 
že na druhý deň budú na mestskom úrade a tiež si myslí, že nemôže byť problém, aby po 
nadobudnutí právoplatnosti bolo toto uznesenie doručené každému členovi komisie; 
znova zopakoval, že ak chceme verejné obstarávanie robiť naozaj seriózne, tak je 
potrebné výpis z uznesenia doručiť každému členovi, ktorý je tam nominovaný, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že určite zabezpečí zaslanie uznesenia členom komisie a poopravil MUDr. 

Grella, že nejde o verejné obstarávanie, ale o verejnú obchodnú súťaž, čo je veľmi veľký 
rozdiel. 
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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 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Ivan Kováč 
 
 
MUDr. Igor Bečár 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
 
 
členovia: Ing. Marián Kántor  
 
 
                Ing. Peter Andráši 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Martin Alföldi 
                                   primátor mesta         
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 20. mája 2011   


