ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
V súlade s ust. § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov zaznela štátna hymna Slovenskej
republiky.
1. Otvorenie
Slávnostné a ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin
Alföldi, doterajší primátor mesta.
Slávnostná časť zasadnutia mestského zastupiteľstva bola zahájená udelením ocenení mesta
Šaľa. Ocenenia na základe schválených návrhov odovzdal oceneným doterajší primátor
Martin Alföldi.
Martin Alföldi oboznámil prítomných s priebehom a návrhom programu zasadnutia:
2. Udeľovanie ocenení mesta Šaľa
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom
novozvoleného mestského zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného primátora
7. Prestávka
Po prestávke bude nasledovať pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šali, ktoré bude prebiehať podľa obdržaného programu.
2. Udeľovanie ocenení mesta Šaľa
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začalo udeľovaním ocenení. Udelením
ocenení si mesto uctieva prácu jednotlivcov, organizácií a spoločností, ktorí významným
spôsobom prispievajú k propagácii, zviditeľňovaniu a rozvoju nášho mesta doma
i v zahraničí.
Ocenenie „Cena mesta Šaľa“ obdržali:
- prof. Róbert Jančovič, akad. maliar
- Darina Braunová
- Mgr. Art. Miroslav Regitko
- PhDr. Rudolf Kuklovský
- Tanečný klub Jumping
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Ocenenie „Cena primátora mesta Šaľa“ obdržal:
- František Liptai
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom
novozvoleného mestského zastupiteľstva
O výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta informoval prítomných Ladislav Szedlár,
predseda Mestskej volebnej komisie v Šali.
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa konali dňa 15. novembra 2014.
V meste Šaľa boli vytvorené 3 volebné obvody a 18 volebných okrskov, v každom volebnom
obvode bolo 6 okrskov. V každom volebnom obvode sa volilo 7 poslancov.
Výsledky hlasovania doručilo Mestskej volebnej komisii v Šali všetkých 18 okrskových
volebných komisií.
Do zoznamov voličov bolo zapísaných 19 244 voličov.
Obálky boli vydané 6 914 voličom, počet odovzdaných obálok bol 6 912.
Komunálnych volieb v meste Šaľa sa zúčastnilo 35,92 % voličov.
V meste Šaľa bolo odovzdaných 6 612 platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského
zastupiteľstva a 6 830 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora.
Z počtu 21 poslancov, ktorí sa mali zvoliť, bolo zvolených 21 poslancov.
Výsledky volieb primátora mesta
V meste Šaľa bolo pre voľbu primátora odovzdaných 6 830 platných hlasovacích lístkov.
Za primátora mesta bol, s celkovým počtom platných hlasov 2 567, zvolený nezávislý
kandidát Mgr. Jozef Belický.
Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva (voľby poslancov):
Volebný obvod číslo 1
1. Róbert Andráši, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 1005
2. Jozef Grell, MUDr., SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 760
3. Milena Veresová, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
NOVA, počet platných hlasov 687
4. Marián Krištof, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 661
5. Július Morávek, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 657
6. Alžbeta Botorčeová, PaedDr., SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 655
7. Peter Gomboš, RSDr., SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 652
Volebný obvod číslo 2
1. Peter Hlavatý, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov 884
2. Gabriela Lacková, Ing., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 874
3. Miroslav Gera, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 867
4. Tibor Baran, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 831
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5. Danica Lehocká, PaedDr., PhD., SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 831
6. Štefan Bartošovič, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 817
7. Jozef Varsányi, Mgr., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 716
Volebný obvod číslo 3
1. Peter Jaroš, Ing., SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 767
2. Ivan Kováč, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 700
3. Marek Molnár, Strana TIP, počet platných hlasov 605
4. Michael Angelov, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov 583
5. Miloš Rehák, SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 549
6. Peter Andráši, Ing., Sloboda a Solidarita, počet platných hlasov 483
7. Vladimír Vicena, Ing., Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
NOVA, počet platných hlasov 450
Zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb za volebné obvody 1, 2 a 3, ako
i zápisnicu o výsledku volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta
podpísalo všetkých 7 členov a zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Šali.
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
Po informovaní o výsledku volieb nasledoval akt zloženia sľubu primátora mesta.
Novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil sľub, ktorý znie:
“Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.”
Novozvolený primátor mesta po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného
na osobitnom liste.
Po zložení sľubu novozvolený primátor mesta prevzal osvedčenie o zvolení za primátora
mesta, insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
Novozvolení poslanci zložili sľub poslanca, prečítal Mgr. Jozef Belický, primátor mesta.
Mgr. Jozef Belický, 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 právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste.
Predseda mestskej volebnej komisie súčasne odovzdal jednotlivým poslancom osvedčenia
o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva.
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6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predniesol krátky príhovor.
7. Prestávka
Po prestávke nasledovala pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zasadnutia.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 21, čím je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem voľby predsedov komisií), ak nebude prijatý
iný návrh, bude verejné.
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Belický
- navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod číslo 17 - Informáciu o zástupcovi
primátora mesta, posledný bod následne prečíslovať,
MUDr. Jozef Grell
- navrhol, aby sa na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokoval návrh na
zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, ale predsedovia
a členovia komisií, aby sa volili až na 1. zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2015,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- myslí si, že pokiaľ sa predsedovia komisií volia len z radov poslancov, tak by sa mohli
zvoliť na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Hlasovania o navrhnutej zmene programu nasledovne:
- prerokovať na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva len návrh na zriadenie komisií
mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce
Prezentácia: 20
Za:
17
Proti:
2
Zdržal sa:
1
Úprava programu zasadnutia bola schválená.
Hlasovanie o návrhu programu ako celku (vrátane doplnenia bodu, ktorý navrhol primátor
mesta Mgr. Jozef Belický):
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0

4

MsZ s c h v á l i l o a rokovalo podľa nasledovného programu:
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
9. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, voľba predsedov a členov komisií
11. Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce
13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
14. Návrh na určenie platu primátora mesta
15. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na
určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti
16. Návrh na náhradu platu doterajšieho primátora za nevyčerpanú dovolenku
17. Informácia o zástupcovi primátora mesta
18. Záver
9. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľky ustanovujúceho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Elena Hlavatá.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na
overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Gabriela Lacková a Marek Molnár
Hlasovanie:
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, voľba predsedov a členov komisií
Voľba mandátovej komisie
Primátor mesta Mgr. Jozef Belický predložil poslancom MsZ návrh na zloženie mandátovej
komisie nasledovne:
predseda: Mgr. Július Morávek
členovia: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Róbert Andráši
Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o mandátovú komisiu v navrhnutom zložení.
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Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Mgr. Jozef Belický predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej
komisie nasledovne:
predseda: Ing. Tibor Baran
členovia: RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš
Hlasovanie:
Prezentácia: 21
Za:
18
Proti:
1
Zdržal sa:
2
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednosta MsÚ Šaľa
- hlavný kontrolór
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že Mgr. Július Morávek a Gabriela
Talajková, overovatelia zápisnice zo 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2014,
ktoré sa uskutočnilo dňa 30. októbra 2014, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, požiadal predsedu mandátovej komisie Mgr. Júliusa
Morávka, aby overil priebeh zloženia sľubu primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva a predložil návrh na uznesenie.
Mgr. Július Morávek, predseda mandátovej komisie, skonštatoval, že primátor a poslanci
predložili mandátovej komisii osvedčenie o svojom zvolení za primátora mesta, osvedčenie
o svojom zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva vydané Mestskou volebnou komisiou
v Šali, čestné vyhlásenia o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca
alebo primátora.
Mandátová komisia overila, že primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub, nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo
primátora a to na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení.
Predseda mandátovej komisie predložil návrh na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta,
C. konštatuje, že
1. novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta,
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2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva: Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,
Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta
Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela
Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek,
Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena.
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
11. Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Predkladá Mgr. Jozef Belický, 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržala:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce
Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh
- podal poslanecký návrh zmeniť názov Komisie kultúry na Komisiu kultúry a cestovného
ruchu,
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ďalej uviedol, že veľmi potrebujeme spoluprácu s občanmi a podnikateľmi, preto podal
ďalší poslanecký návrh, zmeniť názov Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
na Komisiu územného plánovania, výstavby, dopravy, regionálneho rozvoja a spolupráce
s podnikateľmi,

Ing. Ivan Kováč – faktická poznámka
- uviedol, že tieto veci boli určite zapracované v tých komisiách, ktoré Ing. Róbert Andráši
navrhoval, teda tá pracovná náplň prejde z jednej komisie do tej komisie, čo Ing. Róbert
Andráši navrhol, teda je možné, že je to v tom,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on v tom nevidí problém, Ing. Róbert Andráši to chce mať aj v názve komisie,
a ak by táto činnosť bola predmetom činnosti inej komisie, tak sa to jednoducho pričlení
k tejto.
Hlasovanie o 1. poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- zmeniť názov Komisie kultúry na Komisiu kultúry a cestovného ruchu
Prezentácia: 21
Za:
20
Proti:
0
Zdržala:
1
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.
Hlasovanie o 2. poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- zmeniť názov Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy na Komisiu územného
plánovania, výstavby, dopravy, regionálneho rozvoja a spolupráce s podnikateľmi
Prezentácia: 21
Za:
10
Proti:
8
Zdržala:
3
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce,
B. zriaďuje
1. Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
2. Komisiu kultúry a cestovného ruchu
3. Komisiu mládeže a športu
4. Komisiu ekonomickú
5. Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
6. Komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
7. Komisiu školstva
8. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
C. určuje
náplň práce jednotlivých komisií v súlade s Rokovacím poriadkom komisií Mestského
zastupiteľstva v Šali (príloha k uzneseniu),
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D. ukladá
pripraviť voľbu predsedov a členov komisií.
T: prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015
Prezentácia: 21
Za:
21
Proti:
0
Zdržala:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh
- uviedol, že sú vymenovaní členovia jednotlivých výborov, teraz majú všetci členovia ako
poslanci rovnaké práva a povinnosti a osobne si myslí, že prvé zasadnutie výborov
mestských častí, na ktorom by sa mali zvoliť predsedovia výborov mestských častí, by
malo zorganizovať mesto, pretože nevie, ako sa „samozvolajú“ a kto by mal byť v tomto
smere iniciatívny,
- podal poslanecký návrh, aby bol bod C. modifikovaný v tom smere, že prvé zasadnutia
výborov mestských častí zvolá mesto pred uskutočnením 1. zasadnutia mestského
zastupiteľstva v roku 2015,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- myslí si, že by sme to mali zjednodušiť; v jednotlivých obvodoch dostali zvolení poslanci
určitý počet hlasov, preto navrhol, aby tí poslanci, ktorí dostali najvyšší počet hlasov, boli
aktívni a zvolali prvé zasadnutie výborov mestských častí, lebo majú najvyššiu podporu
obyvateľov vo svojom obvode,
Mgr. Jozef Belický
- upozornil MUDr. Grella, že vo faktickej poznámke nie je možné podávať poslanecké
návrhy,
RSDr. Peter Gomboš
- opýtal sa, kedy bude 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015, a či by nebolo
vhodné si už aj určiť termíny zasadnutí na 1. polrok 2015,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na konci ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva bude
informovať prítomných o tom, že na 18. decembra 2014 zvolá ešte jedno pracovné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde bude predložený aj program zasadnutí na budúci
polrok.
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení:
doplniť do návrhu uznesenia písmeno D. odporúča:
- primátorovi mesta zabezpečiť pred konaním prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva
v roku 2015 zvolanie zasadnutí jednotlivých výborov mestských častí, na ktorom si výbor
zvolí predsedu, ktorý bude riadiť činnosť výboru.
Prezentácia: 19
Za:
17
Proti:
1
Zdržala:
1
Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie výborov v mestských častiach,
B. zriaďuje
- Výbor v mestskej časti 1, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 1 a ktorého členmi
sú poslanci: Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
- Výbor v mestskej časti 2, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 2 a ktorého členmi
sú poslanci: Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. PhD. Danica Lehocká, Mgr. Jozef Varsányi,
- Výbor v mestskej časti 3, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 3 a ktorého členmi
sú poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan
Kováč, Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
C. ukladá
zvoliť predsedov jednotlivých výborov a o výsledku voľby informovať mestské
zastupiteľstvo.
T: prvé zasadnutie MsZ v roku 2015
Z: členovia jednotlivých výborov
D. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť pred konaním prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva
v roku 2015 zvolanie zasadnutí jednotlivých výborov mestských častí, na ktorom si výbor
zvolí predsedu, ktorý bude riadiť činnosť výboru.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržala:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
14. Návrh na určenie platu primátora mesta
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Prednostka mestského úradu v mene svojom a v mene všetkých zamestnancov mestského
úradu zagratulovala k zvoleniu novému primátorovi mesta a poslancom mestského
zastupiteľstva.
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Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie platu primátora mesta,
B. určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu úväzku
určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat
primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 04. 12. 2014 podľa § 3
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 2 382,- Eur.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržala:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
15. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia),
návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti
Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof – procedurálny návrh
- podal procedurálny návrh, aby sa o každom navrhnutom poslancovi hlasovalo zvlášť.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:
- hlasovať o každom navrhnutom poslancovi zvlášť
Prezentácia: 21
Za:
8
Proti:
9
Zdržala:
4
Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.
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 2014 – 2018 poslancov Mestského
zastupiteľstva v Šali: PaedDr. Alžbetu Botorčeovú, Mgr. Júliusa Morávka, Ing. Vladimíra
Vicenu,
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C. schvaľuje
sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť na volebné obdobie 2014 – 2018
nasledovne:
- sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem termínu Šalianskych slávností
a 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: 21
Za:
19
Proti:
0
Zdržala:
2
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
16. Návrh na náhradu platu doterajšieho primátora za nevyčerpanú dovolenku
Predložila Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa p. prednostky, ako prišla k sedemnástim dňom dovolenky,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že na základe evidencie čerpanej dovolenky primátora mesta,
Mgr. Jozef Varsányi – poslanecký návrh
- uviedol, že p. primátor robil celých osem rokov na plný úväzok, ale robil len tri dni a dva
dni robil ako lekár, to znamená, že za osem rokov by mal byť na úrade dvetisícstodvanásť
dní, nakoľko robil len tri dni, bol na úrade len tisícstopäťdesiat dní, čo znamená, že
deväťstošesťdesiat dní (to je 2,6 roka) na úrade nebol, teda jeho dovolenka trvala dva
a pol roka, a my mu ešte chceme vyplatiť dvetisíc eur,
- podal poslanecký návrh neschváliť náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za
nevyčerpanú dovolenku,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, čo sa stane, ak sa táto náhrada za nevyčerpanú dovolenku nevyplatí, nevie, či si
môžeme dovoliť len tak to nevyplatiť,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, že právo na nevyčerpanú dovolenku zostáva, len si ho nemá kedy bývalý primátor
uplatniť,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že ak opomenie návrh Mgr. Varsányiho, tak pravdepodobne nemal čas si
dovolenku vybrať, a keď si ju nemal čas vybrať, tak to vyplýva zo zákona, že mu
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zamestnávateľ dovolenku preplatí, nevie, prečo o tom majú rokovať,
Mgr. Ing. Daniela Vargová
- uviedla, v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa presne uvádza, že
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol
vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo
obecné zastupiteľstvo, bývalý primátor už dovolenku v roku 2015 nevyčerpá,
- uviedla, že primátor mesta nemá stanovenú pracovnú dobu od 7.00 h do 15.00 h a deň má
dvadsaťštyri hodín,
Milena Veresová – faktická poznámka
- uviedla, že sa tu nechce odvolávať na slušnosť, ale určite každý, kto tu sedí, vie, že
funkcia primátora je na dvadsaťštyri hodín, primátor je primátorom každý deň od rána do
večera, či je voľný deň alebo sviatok a myslí si, že v tomto meste vždy bývalo slušným
zvykom odchádzajúcemu primátorovi dovolenku zaplatiť,
- uviedla, že ona sa už jedného takého hlasovania zúčastnila a nebolo to o riešení osobných
sporov, ako to vycítila u p. poslanca Varsányiho, ale bolo to o slušnom chovaní a myslí si,
že by to tak malo byť aj teraz,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- myslí si, že to, čo povedala p. prednostka, nie je celkom pravda, pretože tak je to vtedy, ak
primátor pokračuje vo funkcii ďalej; ďalej uviedol, že v materiáli je uvedené, že
p. primátor si nevyčerpal dovolenku ani v roku 2013 a preniesol si ju do roku 2014,
takisto v roku 2014 nemá vyčerpanú dovolenku, trochu sa mu to zdá také, že ju asi
nepotreboval, keď ju nevedel vyčerpať, ale na druhej strane je možno pravda to, že
pracoval pre toto mesto toľko, že si ju nestihol vyčerpať,
- uviedol, že on sa teraz tiež prikláňa k tomu, že aj medzi poslancami by mala byť určitá
slušnosť, p. primátor určite pracoval, a preto by si tak, ako každý z nich, za svoju prácu
zaslúžil aj plácu,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- uviedol, že vôbec nemá problém s tým, aby priznali bývalému p. primátorovi navrhnutú
sumu, ale on rozlišuje prácu a prácu, keď p. primátor dva dni z pracovného týždňa
ordinuje v doobedňajších hodinách, keď by mal leštiť kľučky v Bratislave na
ministerstvách, a potom sedel do polnoci v kancelárii, tak možno robil nejakú prácu pre
mesto, ale on si takto prácu primátora nepredstavuje,
- uviedol, že čo sa týka vyjadrenia kolegyne Veresovej, tak on nemá problém s tým, aby
zahlasoval za vyplatenie navrhnutých peňazí, ale nevie, kedy sa p. Veresová zúčastnila
nejakého hlasovania, kedy sa preplácala nejakému predchádzajúcemu primátorovi
nevyčerpaná dovolenka, pretože pokiaľ si dobre pamätá, tak osem rokov tu bol
primátorom p. Alföldi; ďalej uviedol, že on je tu už štyri volebné obdobia, ale nepamätá
si, že by sa tu takéto niečo dialo,
- uviedol, že ak má p. Veresová fakty, tak sa rád nechá poučiť a ospravedlní sa, ale myslí si,
že p. Veresová nemá pravdu,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol, že p. Veresová má pravdu, pretože je už osem rokov poslankyňou a hlasovala
o preplatení jeho nevyčerpanej dovolenky; ďalej pre objasnenie uviedol, že tento problém
by nebol musel riešiť, ale minulý pán primátor ho požiadal o to, aby k aktu odovzdania
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funkcie došlo skôr, s čím on osobne nemal problém, ale vyskočil tým problém dovolenky,
ktorú si z toho dôvodu nestihol vyčerpať,
Mgr. Jozef Belický
- myslí si, že tento bod by sa nemal zneužiť na hodnotenie práce primátora, čo sa hodnotilo
každý rok pri schvaľovaní jeho platu, pretože sa jedná o náležitosti, ktoré z pracovného
pomeru takéhoto druhu vyplývajú, bývalý primátor si dovolenku nevyčerpal a tým, že
dnes končí, si ju asi ťažko prenesie do roku 2015, preto je nutné sa s tým nejako
vysporiadať a jediný spôsob slušného vysporiadania je, že sa mu táto dovolenka preplatí.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho v znení:
- neschváliť náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za nevyčerpanú dovolenku
v celkovej výške 2 050,18 Eur.
Prezentácia: 21
Za:
1
Proti:
15
Zdržala:
5
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za nevyčerpanú dovolenku,
B. schvaľuje
náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za nevyčerpanú dovolenku v celkovej
výške 2 050,18 Eur.
Prezentácia: 21
Za:
18
Proti:
0
Zdržala:
3
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
17. Informácia o zástupcovi primátora mesta
Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, oznámil, že podľa § 13b ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poverí zastupovaním
primátora mesta Šaľa PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof
- opýtal sa, z akého titulu si p. primátor vybral práve PaedDr. Danicu Lehockú, PhD., čo ho
k tomu viedlo, a prečo to nemohol byť nejaký iný poslanec,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ide o výhradnú kompetenciu primátora a nie je dôvod svoju voľbu
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zdôvodňovať, ale faktom je, že p. poslankyňu pozná už dlhé obdobie a má jeho dôveru
a verí, že svojou prácou prispeje k naplneniu cieľov, ktoré si budeme spoločne schvaľovať
a dávať do budúcnosti, to sú dôvody, prečo si ju vybral,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že s p. kolegyňou nemá problém, ale vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich
volebných období, kedy boli dosť vážne konflikty medzi primátorom a poslancami
mestského zastupiteľstva, čo sa týka kompetencií, ktoré v minulosti prináležali mestskému
zastupiteľstvu a primátor si bez diskusie s poslancami, ktorých na druhej strane pri iných
otázkach potreboval, aby boli ústretoví a odsúhlasili určité uznesenia, predpokladal, že
v tomto smere, čo sa týka personálnych otázok, ktoré dnes sú v zmysle platného zákona
o obecnom zriadení v kompetencii primátora, to je zástupca primátora, prednosta
mestského úradu, organizačná štruktúra atď., že tu bude nejaká diskusia, aj keď
v konečnom dôsledku má p. primátor právo sa rozhodnúť a je to jeho právo zo zákona, ale
že sa tu zavedie nejaká iná kultúra v tomto smere,
- uviedol, že si osobne myslí, znova zopakoval, že to nie je o tej konkrétnej osobe, že ak by
mal primátor potrebu zastupovania z titulu pracovnej neschopnosti alebo z iných dôvodov,
tak sa to vždy dá riešiť poverením a tiež si myslí, že táto otázka mohla pokojne počkať na
prvé pracovné zasadnutie v roku 2015.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie
informáciu, že primátor mesta poverí zastupovaním primátora mesta Šaľa podľa § 13b
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.
Prezentácia: 21
Za:
20
Proti:
0
Zdržala:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
18. Záver
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, ukončil
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta oboznámil prítomných s tým, že na deň 18. 12. 2014
o 14.00 h zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktoré bude zatiaľ predložený jeden
bod, a to rozpočet mesta Šaľa.
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- poďakovala sa primátorovi mesta sa prejavenú dôveru a dúfa, že si získa aj dôveru svojich
kolegov poslancov, pretože verí tomu, že budú spolu komunikovať a riešiť problémy inak,
ako to bolo v predchádzajúcom období,
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Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či každému vyhovuje navrhnutý termín zasadnutia mestského zastupiteľstva, či
by nebolo možné preložiť ho na 22. 12. 2014,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa prítomných, ktorý termín im vyhovuje viac, po vyjadrení poslancov, väčšine
vyhovuje navrhnutý termín 18. 12. 2014, zopakoval, že na tento termín zvolá zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
- uviedol, že mesto Šaľa bude znovu organizovať reprezentačný ples mesta, pripravuje sa
na 16. 01. 2015, a pozval na neho všetkých poslancov.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Gabriela Lacková
Marek Molnár

Mgr. Ing. Daniela Vargová
prednostka Mestského úradu Šaľa

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Elena Hlavatá
Šaľa 22. decembra 2014

16

