
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

14. júna 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 
 
 

Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, privítal všetkých prítomných poslancov a na úvod ich 
informoval o práceneschopnosti primátora mesta v období od 01. 06. 2011 do 30. 06. 2011.  
Zároveň informoval prítomných poslancov, že dňa 31. mája 2011 vymenoval primátor mesta 
do funkcie prednostky mestského úradu Mgr. Ing. Danielu Vargovú. 
Mgr. Ing. Daniela Vargová sa následne osobne predstavila poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Šali a vyjadrila presvedčenie, že svoje ekonomické a právnické vedomosti 
uplatní aj v samospráve a vyzvala prítomných na spoluprácu založenú na vzájomnej výmene 
informácií. 
 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Ing. Jozef Mečiar, zástupca 
primátora, v súlade s § 12 a § 13b) 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 Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2011 – VIII. dňa  
19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011. 
Ing. Jozef Mečiar skonštatoval, že pri otvorení 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 20 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo 
uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnený: RSDr. Peter Gomboš  
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
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Časť II. Predkladané materiály 
 
C. Hospodárenie mesta 
 
1. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 1/7/2011 

predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
 
Časť III. Záver 
 
 
Zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej 
komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Kántor 
členovia: Ing. Marek Vrbovský, Ing. Ivan Kováč  
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
zástupca primátora  
predseda návrhovej komisie 
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka Mestského úradu Šaľa 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Zástupca primátora Ing. Jozef Mečiar predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov 
zápisnice nasledovne: Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 7. zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena Hlavatá. 
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 1/7/2011 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová  
- uviedla, že o kontokorentnom úvere sa už dosť diskutovalo aj v čase, keď sa prijímal, ale 

aj tak si k nemu neodpustí ešte niekoľko poznámok; v prvej vete predloženého materiálu 
sa hovorí, že kontokorentný úver slúži na vyrovnávanie rozdielov medzi príjmami 
a bežnými výdavkami mesta, ale podľa nej slúži v prvom rade na preklenutie časového 
nesúladu, teda v materiáli to nie je napísané tak, ako to je,  

- ďalej uviedla, že čo sa týka výnosu z daní, pravidelne vieme, že máj a jún sú mesiace, 
kedy sú podielové dane z dôvodov vratiek na preplatkoch na daniach nižšie; uviedla, že 
to už vieme niekoľko rokov dozadu a mesto musí počítať s tým, že máj a jún sú mesiace, 
keď sú nižšie podielové dane a musí sa na to pripraviť, 

- myslí si, že nie je hospodárne ani ekonomické, keď to dopredu vieme, a napriek tomu 
automaticky počítame s tým, že tak, ako v minulých rokoch, keď sme si brali úver, si ho 
zoberieme aj teraz, automaticky budeme kontokorentný úver používať na to, že práve tie 
dva mesiace máme nižšie podielové dane; ďalej uviedla, že rozpočet je stavaný tak, že 
v príjmovej časti sú aj iné veci, nielen podielové dane, a ako bolo správne poznamenané, 
tak je v materiáli tendenčne napísané, že mesačné výdavky mesta sú rozdelené na mzdové 
prostriedky mesta atď., čo určite tak nie je a tieto prostriedky musia byť tak či tak 
uhradené, pretože mzdy sa musia uhrádzať, je na to zákonné právo, preto je to v materiáli 
nešťastne napísané,  

- ďalej uviedla, že mesačných výdavkov je určite viac a preto si myslí, že v dôvodovej 
správe to nemalo takto odznieť, pretože to určite nie je správne, 

- osobne si myslí, že aj do budúcnosti počítať s tým, že pôjdeme z jedného kontokorentu 
do druhého, nie je dobré hospodárenie mesta, a mali by sme sa nad tým zamyslieť; ďalej 
si myslí, že v uznesení musí byť aj ukladacia časť, o ktorej budú v ďalšej diskusii hovoriť 
aj jej kolegovia, pretože sa o tom hovorilo na zasadnutí ekonomickej komisie, a rozhodne 
to musí vyplývať z toho ekonomického a hospodárneho pozerania sa na rozpočet mesta,  

- uviedla, že čo sa týka úrokových sadzieb, kde sa hovorilo o mesačnom euribore, má 
k dispozícii tabuľku, je lepšie a stabilnejšie, keď sa použije ten trojmesačný euribor, kde 
ten rozdiel nie je taký veľký, teda ak je možné, treba o tom ešte rokovať, 

- ďalej uviedla, že takisto má pripomienky k splatnosti úveru; opýtala sa, prečo je to až  
30. 04. 2012 a nie 31. 12. 2011 alebo 31. 01. 2012, keď sa končí účtovný rok, a prečo sa  
s tým stále počíta, čo by nemalo tak byť, a ak máme správne hospodáriť, tak treba 
hospodáriť tak, že sa nebudeme stále spoliehať na kontokorentný úver, 

- navrhla, aby bolo mestské zastupiteľstvo pravidelne informované o tom, na čo sa 
finančné prostriedky z kontokorentného úveru použijú, aby sa presne vedelo, čo sa platilo 
z toho a čo sa platilo z iného,  

- ďalej uviedla, že to všetko vyplýva z toho, že priority, o ktorých už toľkokrát bolo 
hovorené, nie sú presne stanovené, je daných 30 akcií, ktoré je treba riešiť, ale nie je 
stanovené v akom poradí sa budú riešiť a to je to, k čomu sa budú musieť na ďalšom 
zasadnutí MsZ vrátiť a presne si to určiť; znova zopakovala, že je za to, aby sa určite 
doplnila do uznesenia ukladacia časť, ktorá vyplynie z ďalšej diskusie a aby sa k tomu 
pristupovalo vážne, s veľkou zodpovednosťou, a aby o tom bolo mestské zastupiteľstvo 
najprv informované v dostatočnom časovom predstihu, 

 
Ing. Marián Kántor 
- skonštatoval, že v rámci diskusie zatiaľ ešte nebol podaný zo strany Ing. Psotovej žiadny 

poslanecký návrh, 
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Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- uviedla, že ona je za doplnenie uznesenia o ukladaciu časť o efektívnom hospodárení, ale 

nakoľko aj na zasadnutí komisie ekonomickej bola dohoda, že tento poslanecký návrh 
prednesie Ing. Baran, tak ona tento návrh podporuje,  

- uviedla, že tento poslanecký návrh môže predniesť aj ona; teda dohodli sa, že 30. 06. 2011 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva budú poslanci presne informovaní o tom, ako bol 
rozdelený a použitý tento kontokorentný úver, ďalej o podmienkach, ktoré boli dovtedy 
vyrokované, keď sa niečo zmenilo a na čo bol použitý, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že čo sa týka nastavenia poradia priorít, nevie, či to s kontokorentným úverom 

súvisí, pretože kontokorentný úver je o bežných veciach a nie o prioritách a investíciách; 
ďalej uviedol, že splatnosť 30. 04. 2012, ide o ponuku banky, ktorá tento kontokorent 
dávala zhruba na rok; myslí si, že tento termín je dobrý, pretože na začiatku roka má 
mesto zvyčajne problém, kedy bude schválený rozpočet a keď bude končiť kontokorentný 
úver, tak už bude možno mesto v stave, že už bude mať schválený rozpočet na ďalší rok 
a mohlo by sa tak predísť situácii, ktorá tu bola začiatkom tohto roka a práve to, že budú 
k dispozícii nejaké financie, tak budeme vedieť uhrádzať najhorúcejšie veci, 

- ďalej uviedol, že Ing. Psotová poukázala na to, že mesačných výdavkov je viac, ako je 
uvádzané v materiáli; uviedol, že určite je to tak, a preto je v materiáli povedané, že 
uvádzame niektoré nutné výdavky, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka počítania s nižšími podielovými daňami, podielové dane sú 
v máji a v júni výrazne nižšie ako inokedy, ale dúfali sme, že mesto vyjde s tým 
kontokorentným úverom, ktorý bol, nechceme navyšovať kontokorent v porovnaní 
s minulosťou, len sa chceme dostať na tú istú úroveň, pretože kontokorent vo výške        
20 mil. Sk je tu už dlhé roky, 

- uviedol, že čo sa týka návrhu na doplnenie ukladacej časti do uznesenia, teda informovať 
o tom, na čo všetko bol kontokorent použitý, sa bude dať asi len tak, že bude predložený 
zoznam všetkých faktúr, ktoré boli za toto obdobie uhradené, 

      
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že pokiaľ by Ing. Mečiar nefiguroval ako spracovateľ materiálu, tak by tú kritiku 

materiálu bral, ale takto ju brať nemôže a navyše je tu jedna zásadná vec, v materiáli je 
uvedené, že kontokorentný úver vo výške 450 000 EUR nie je v mesiacoch jún - august 
dostatočne vysoký na to, aby dokázal dopĺňať finančné zdroje na krytie bežnej prevádzky 
mesta, ale Ing. Mečiar teraz uviedol, že je dostatočne vysoký na to, aby dokázal dopĺňať 
a opýtal sa, čo je teraz pravda,  

- ďalej povedal, že Ing. Mečiar uviedol, že máme 310 000 EUR,  
- uviedol, že bežné účty mu nejakým spôsobom ušli; ďalej čítal, že od daňového úradu 

očakávame 50 000 až 100 000 EUR; tak z tohto pohľadu, aj keď ďalej bolo uvedené, že je 
problém s nejakými väčšími faktúrami, a to od spoločnosti SITA Slovensko, a.s. a na 
komisii ekonomickej odznela aj spoločnosť Ing. Ivan Kováč - IMK, to je jedna strana 
mince, 

- ďalej uviedol, že druhá strana mince, a to sa teraz odvolá na nový rokovací poriadok, 
v ktorom sa hovorí, že pokiaľ tu máme dva varianty a z týchto dvoch variantov sa vyberie 
jeden, musí byť zdôvodnené, prečo sa vyberie jeden variant, 

- ďalej uviedol, že v návrhu na uznesenie sa hovorí, že vyberáme variant „214“ 
a nevyberáme variant „664“, kde by sa vyplatila Dexia banka Slovensko a. s. a s celým 
kontokorentom by sme prakticky prešli do UniCredit Bank Slovakia a. s., 
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- uviedol, že v tejto súvislosti musí konštatovať, že nebol dodržaný rokovací poriadok, 
pretože nebolo dosť dobre vysvetlené, prečo berieme ten variant, ktorý je v návrhu na 
uznesenie,   

- ďalej uviedol, že Ing. Mečiar pri predkladaní materiálu povedal, že Dexia banka 
Slovensko a. s. „z nejakých dôvodov“, ale na zasadnutí komisie ekonomickej odznela táto 
otázka, tam bol Ing. Mečiar konkrétny a myslí si, že to treba tak povedať,  

- uviedol, že to, čo povie, je len špekulácia; opýtal sa, či mesto v súvislosti s Dexia banka 
Slovensko a. s. využilo alebo dobre zúročilo celý rokovací potenciál, ktorý určite má, 
pretože sú tu ľudia, ktorí robili aj v bankovej sfére a je známe, že niekedy treba aj 
pohroziť; myslí si, že nech je mesto v akýchkoľvek väčších, menších alebo dočasných 
problémoch, vždy je pre banku solídnym partnerom, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka návrhu na uznesenie, dovolí si doplniť, pretože obidve ponuky 
sú indikatívne a v závere sa hovorí, že po schválení v banke nadobudnú nejakú konkrétnu 
podobu, bolo by vhodné, aby na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva bola 
podaná informácia o tom, ako to s konkrétnymi podmienkami tohto úveru vyzerá, 

- myslí si, že na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva si táto oblasť kontokorentu 
v kontexte celej dlhovej služby zaslúži nejakú osobitnú pozornosť a vôbec aj politika 
zdrojov pre výdavky mesta by si zaslúžila nejakú osobitnú pozornosť, 

- ďalej uviedol, že aj keď je termín splatnosti kontokorentného úveru 30. 04. 2012, ale  
k 31. 12. 2011 bude musieť byť kontokorent jeden aj druhý vynulovaný, obáva sa 
v súvislosti s poslednými dvomi rokmi, aby to neskončilo tak, že príde november, 
december, bude sa šetriť na vynulovanie kontokorentu a do budúceho roku prejdeme 
s nejakými záväzkami, ktoré (obrazne povedané) hneď na druhý deň budú zaplatené, 

- ďalej uviedol, či to tak bude alebo nie, je potrebné sa v tejto súvislosti pozrieť aj na 
prognózu nejakých záväzkov, s ktorými mesto prejde do budúceho roku, ale uviedol, že 
k tomuto by sa bližšie vyjadril, keď budú informovaní o zmluve na kontokorentný úver,  

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že čo sa týka informácie o tom, ako to celé dopadlo, zmluva, keď bude hotová 

môže byť predložená; ďalej uviedol, že čo sa týka Dexia banky Slovensko a. s., táto banka 
si dávala podmienku, aby sme začali skôr splácať úver, ktorý máme začať splácať budúci 
rok; dali si podmienku, aby sa tento úver začal splácať teraz; myslí si, že Dexia banka 
Slovensko a. s. tým, že sa nám zmenili majetkové pomery, mení celkovo svoju filozofiu; 
myslí si, že nie sme jediná samospráva, ktorá bude postupne od Dexia banky Slovensko  
a. s. odchádzať; ďalej uviedol, že dnes je 90 % samospráv klientom Dexia banky 
Slovensko a. s. a myslí si, že do roka sa tieto čísla radikálne zmenia,  

 
Ing. Bartošovič – poslanecký návrh 
- uviedol, že sa rozhodol vystúpiť z dôvodu, že aj napriek tomu, že už veľmi dlho k tejto 

téme diskutuje, stále sa nedarí zjednať nejakú nápravu a nakoľko je z princípu optimista, 
verí, že keď to bude donekonečna opakovať, tak sa to snáď v budúcnosti zmení, 

- uviedol, že svoj názor na kontokorent ako taký už prezentoval viackrát, teraz naposledy 
10. 02. 2011 pri prerokovávaní schválenia kontokorentu so spoločnosťou Dexia banka 
Slovensko a. s. a je presvedčený, že je to dobrý nástroj, vhodný pre mesto, ale na druhej 
strane ho treba zodpovedne využívať, aby plnil svoj účel,   

- ďalej uviedol, že materiál, ktorý bol predložený na dnešné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva je chabý, nemá vypovedaciu schopnosť, je dosť povrchný a prezentácie, 
ktoré odzneli v rámci komisie ekonomickej alebo teraz na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva tomu dosvedčujú; uviedol, že stále má z toho taký dojem, že v tomto našom 



 6

finančnom hospodárení prevláda chaotický prístup a stále sa hasia nejaké ohníky, ale 
požiar stále horí,  

- ďalej uviedol, že si dovolí povedať, že tento stav je nielen dôsledkom (ako bolo 
prezentované) pravidelného výpadku v mesiacoch máj a jún z hľadiska podielových daní, 
ale dlhodobého neriešenia problémov v meste a nedodržiavania finančnej disciplíny 
v meste od roku 2009, kedy sme začali hovoriť o kríze; uviedol, že na túto tému už bolo 
viackrát diskutované a teraz s odstupom času, keď sa pozrieme dozadu, aj na dnešný stav 
a vyhlásenia typu, že kríza je príležitosť, a že kríza sa mesta Šaľa nedotkne, boli 
nezodpovedné a populistické, pretože kríza bola príležitosť pre tých, ktorí chceli tento čas 
využiť na optimalizáciu a poupratovať si v jednotlivých procesoch a o tom, že kríza sa 
mesta Šaľa nedotkne, o tom svedčí dnešná situácia, 

- uviedol, že stále sa nedarí nájsť v meste spoločný názor medzi väčšinou poslancov 
a vedením mesta na to, že systémové prístupy, ktoré tu boli viackrát vyžadované 
z hľadiska predloženia detailných technicko-organizačných opatrení na realizáciu 
jednotlivých akcií a všetky procesy a finančné toky sa mali odraziť v nejakom pláne 
finančných tokov, čomu sa odborne hovorí cash flow, kde podľa neho je jedine toto 
nástroj ako sa systémovo pripravovať na podobné problémy, ako sú tu teraz predmetom 
riešenia; dovolí si tvrdiť, že sme zaspali a teraz žneme dôsledky tejto nečinnosti,  

- uviedol, že podporuje predložený návrh uznesenia s tým, aby sa schválilo prijatie 
kontokorentného úveru vo výške 214 000 EUR; na rozdiel od tohto návrhu, ak si dobre 
pamätá, bola dňa 10. 02. 2011 prijatá úloha, že kontokorent od Dexia banky Slovensko  
a. s. bol schválený s podmienkou do konca tohto roku s tým, že je potrebné pripraviť 
podklady a rozbehnúť rokovania s viacerými bankovými ústavmi, s cieľom vybrať pre 
ďalšie roky možno iného poskytovateľa, 

- ďalej uviedol, že tým, že by sme tú dĺžku poskytovania kontokorentu s UniCredit Bank 
Slovakia a. s. posunuli do 30. 04. 2011, je z jeho pohľadu určitý konflikt, preto by 
odporúčal, aby sa tieto dva kontokorenty zladili; to nevylučuje to, že UniCredit Bank 
Slovakia a. s. nemôže byť víťazom nejakej tej súťaže pre ďalšie obdobie, z tohto dôvodu 
podal poslanecký návrh doplniť do písmena B., do bodu č. 1 navrhnutého uznesenia, za 
text „prijatie kontokorentného úveru vo výške 214 000 EUR od UniCredit Bank Slovakia 
a. s.“ text „na obdobie do 31. 12. 2011“, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že čo sa týka toho opakovaného hasenia ohňov, je to v podstate tak, každý rok 

o takomto čase je tu nejaký oheň, ktorý sa potom hasí; jediná vec, ktorá sa tento rok 
zmenila v porovnaní s minulými rokmi je tá, že teraz máme menej vody, teda doteraz 
malo mesto k dispozícii 20 mil. Sk a teraz má k dispozícii cca v prepočte 15 mil. Sk, 

- uviedol, že čo sa týka skrátenia a splatnosti úveru, môžeme sa s UniCredit Bank 
Slovensko a. s. dohodnúť, v tom by nemal byť problém, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čo sa týka predkladaných materiálov, bolo už povedané, že to nie je v materiáli 

napísané šťastne; vyzval a požiadal, aby boli materiály predkladané šťastne,  
- uviedol, že čo sa týka vystúpenia p. prednostky, chce povedať, že toto vystúpenie pozorne 

počúval, pamätá si a bude si pamätať, čo bolo povedané a drží jej palce, 
- ďalej uviedol, že jeho predrečníci hovorili predovšetkým o komunikácii, teda 

komunikovať, komunikovať a komunikovať; nehovorili to prvýkrát, ani druhýkrát, ani 
desiaty, ale hovoria to stále dokola; ako príklad toho, že sa nekomunikuje uviedol, že on 
napríklad vôbec netušil, že kontokorent nie je Dexia bankou Slovensko a. s. schválený, 
keby bol, tak by sa mestské zastupiteľstvo vôbec dnes nestretlo,  
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- ďalej uviedol, že si treba prizývať k rokovaniu kohokoľvek, možno iní ľudia majú iné 
pomery, aby sme tu z toho nemali bojisko, a keď sa vráti k slovám predkladateľa 
materiálu, že kontokorent je dobrý aj do apríla preto, že rozpočet je niekedy schválený, 
niekedy neschválený, myslí si, že tento rok by už v októbri bolo treba pracovať, aby sme 
začali relatívne dobrý podklad zaznamenávať a spracovávať a kľudne by sa mohlo stať, že 
na konci roka by sme mohli mať rozpočet, s ktorým by sme všetci mohli súhlasiť,  

- znova poukázal na nevyhnutnosť vzájomnej komunikácie a uviedol, že bude činnosť  
p. prednostky pozorne sledovať. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- doplniť do návrhu uznesenia bod C. ukladá v znení: 

- informovať mestské zastupiteľstvo o skutočných podmienkach úverovej zmluvy 
a predložiť zmluvu o kontokorentom úvere a jeho použitie. 
T: 8. zasadnutie MsZ v roku 2011        Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ 

Prezentácia: 20 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- doplniť do písmena B., do bodu č. 1 navrhnutého uznesenia, za text „prijatie 

kontokorentného úveru vo výške 214 000 EUR od UniCredit Bank Slovakia  
a. s.“  text „na obdobie do 31. 12. 2011“, 

Prezentácia: 18 
Za:  15  
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý. 
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na prijatie kontokorentného úveru, 
B. schvaľuje 

1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 214 000 EUR od UniCredit Bank Slovakia  
a. s. na obdobie do 31. 12. 2011, 

2. ručenie za kontokorentný úver blankozmenkou, 
C. ukladá 

informovať mestské zastupiteľstvo o skutočných podmienkach úverovej zmluvy  
a predložiť zmluvu o kontokorentom úvere a jeho použitie. 
T: 8. zasadnutie MsZ v roku 2011                               Z: Mgr. Ing. Daniela Vargová, 
                                                                                     prednostka Mestského úradu Šaľa 

Prezentácia: 20 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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ČASŤ III. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ladislav Košičár 
 
 
Mgr. Július Morávek 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Marián Kántor 
 
 
členovia: Ing. Marek Vrbovský  
 
 
                Ing. Ivan Kováč 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
           Mgr. Ing. Daniela Vargová                                         Ing. Jozef Mečiar 
     prednostka Mestského úradu Šaľa                         zástupca primátora mesta Šaľa 
                                                                                 na základe Poverenia zo dňa 08. 06. 2011 

          
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 28. júna 2011   


