
 1 

 
ZÁPISNICA 

z 1. zasadnutia novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 
28. decembra 2006 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
ČASŤ I. 
 
1. Otvorenie 
 
1. zasadnutie novozvoleného  Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril Ing. Tibor Baran. 
Privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení 1. zasadnutia 
novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Šali je z  25 poslancov prítomných 
a registrovaných 24, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení:  
MUDr. Svetozár Hikkel sa ospravedlnil písomne.  
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu, ak nebude prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií 
5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
8. Voľba zástupcu primátora 
9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov 
11. Zriadenie výborov mestských častí 
12. Určenie sobášiacich 
13. Schválenie platu primátora mesta 
14. Rozhodnutie o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana 
15. Informácia o priebehu outsourcingu 
16. Diskusia 
17. Schválenie uznesenia 
18. Záver 
 
 
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľky zápisu z rokovania MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková, Elena 
Hlavatá. 
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Za overovateľov zápisnice boli určení 
 
Mgr. Jozef Belický 
Ing. Tibor Mikula 
 
Rokovací program je rozdelený na dve časti, a to: 
prvá časť - skladanie sľubu novozvoleného  primátora mesta a poslancov MsZ 
druhá časť - pracovná,  ktorú povedie novozvolený primátor mesta MUDr. Martin Alföldi 
 
 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 
 
Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO, oboznámila prítomných s výsledkami volieb v meste 
Šaľa na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva (písomný materiál 
tvorí prílohu tejto zápisnice). 
 
 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií 
 
Novozvolený primátora mesta sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu , ktorého znenie 
predpisuje § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov.  
Sľub prečítal Ing. Jozef Husárik.  
Primátor mesta  MUDr. Martin Alföldi potvrdil sľub svojim podpisom pod jeho písomné 
znenie a prevzal od bývalého primátora mesta Ing. Tibora Barana insígnie.  
 
 
5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 
 
Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO, oboznámila prítomných novozvolených poslancov o tom, 
že poslanci skladajú sľub a potvrdzujú ho  podpisom pod text sľubu, ktorého znenie 
predpisuje § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, ktorý je napísaný na osobitnom liste, a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov 
v abecednom poradí a ešte raz na samostatnom liste pre každého poslanca. Potom prečítala 
znenie sľubu: 
 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce, 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“. 
 
 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
 
MUDr. Martin Alföldi, novozvolený primátor, sa prihovoril poslancom a všetkým pozvaným 
hosťom. 
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Pracovná časť  zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Pracovnú časť zasadnutia mestského zastupiteľstva viedol MUDr. Martin Alföldi, 
novozvolený primátor mesta 
 
Primátor mesta  navrhol rokovací program upraviť nasledovne: 
 
ako bod 14. doplniť Rozhodnutie  o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora 
Barana 
 
ako bod 15. doplniť  Informáciu o priebehu outsourcingu  a ostatné body potom následne 
prečíslovať.  
 
Hlasovanie o doplnenie Rozhodnutia o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. 
Tibora Barana ako bodu 14. 
 
Prezentácia: 24 
Za:  21  
Proti:    3 
Zdržal sa:   0 
 
Bod 14. Rozhodnutie o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana bol 
doplnený do programu rokovania MsZ. 
 
 
Hlasovanie o doplnení Informácie o priebehu outsourcingu ako bodu 15. 
 
Prezentácia: 23 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
Bod 15. Informácia o priebehu outsourcingu bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
 
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
 
Voľba mandátovej komisie 
 
Primátor mesta predložil poslancom  MsZ návrh na zloženie mandátovej komisie nasledovne: 
 
 
Mandátová komisia: 
 
Gabriela Talajková  predseda 
Ing. Erika Velasquézová člen 
RSDr. Peter Gomboš člen 
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Hlasovanie o zložení mandátovej komisie: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  23  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   mandátovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Gabriela Talajková, predsedníčka mandátovej komisie osvedčila priebeh skladania 
sľubov primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil poslancom  MsZ návrh na zloženie návrhovej  komisie nasledovne: 
 
Návrhová komisia: 
 
Ing. Jozef Mečiar predseda 
Tibor Dubis  člen 
Ing. Ivan Kováč člen 
 
   
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:  
 
Prezentácia: 24 
Za:  23 
Proti:   0   
Zdržal sa:     1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
 
Primátor mesta predložil poslancom  MsZ návrh na zloženie volebnej  komisie nasledovne: 
 
Volebná komisia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi predseda 
Ing. Peter Hollý  člen 
Ing. Jozef Husárik  člen 
 
Hlasovanie o zložení volebnej komisie:  
 
Prezentácia: 24 
Za:  23 
Proti:   0   
Zdržal sa:     1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva - podľa rokovacieho poriadku 
 

primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
Ing. Miroslav Polónyi 
 
 
8. Voľba zástupcu primátora 
 
MUDr. Alföldi, rimátor mesta uviedol, že v zmysle § 13 b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátora počas neprítomnosti, alebo 
nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora volí 
spravidla na celé funkčné obdobie mestské zastupiteľstvo z radov poslancov. Ak je v meste 
zriadená mestská rada, zástupca primátora je po celý čas jej existencie, po celé funkčné 
obdobie jej členom. Zástupca primátora v čase, keď zastupuje primátora, zvoláva a vedie 
MsR. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta ustanoví okruh úkonov a činností, 
ktoré je zástupca oprávnený vykonávať. Vychádzajúc zo zákona i z rokovaní so subjektami 
zastúpenými v MsZ primátor mesta navrhol v zmysle § 6 Rokovacieho poriadku MsZ voľbu 
zástupcu primátora uskutočniť verejným hlasovaním. Ďalej primátor mesta navrhol, aby 
funkcia zástupu primátora mesta bola vykonávaná na polovičný pracovný úväzok a do 
funkcie zástupcu primátora navrhol Ing. Jozefa Mečiara, bytom Vlčanská ulica 557/4, Šaľa. 
 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
- navrhol tak, ako v predchádzajúcich volebných obdobiach by mal byť zástupcom 

primátora poslanec z  3. volebného obvodu, teda mestskej časti Šaľa – Veča, 
- ak to má byť poslanec zo Šale, takúto poctu a ponuku mal dostať Mgr. Jozef Varsányi, 

ako čestný občan Šale, 
 
Ing. Miroslav Polónyi – faktická poznámka 
- nerozdeľujme Šaľa a Veču, 
- prenechajme právo návrhu zástupcu primátora primátorovi mesta, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- nesúhlasí s delením mesta na Šaľu a Veču, mesto je jeden celok, rešpektuje návrh 

primátora mesta, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- zastáva názor, že každá mestská časť by mala mať zastúpenie v samospráve, 
 
Ing. Ivan Kováč 
- zástupca primátora mesta by mal byť z mestskej časti Veča, 
 
MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- navrhol, aby voľba zástupca primátora prebiehala tajným hlasovaním, 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella:  
Prezentácia: 23 
Za:  18 
Proti:    5  
Zdržal sa:      0 
 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý. 
 
Primátor mesta vyzval predsedu volebnej komisie, aby sa ujal slova a vysvetlil spôsob tajného 
hlasovania pri voľbe zástupcu primátora.  
 
Ing. Miroslav Polónyi, predseda volebnej komisie, vysvetlil spôsob hlasovania a ujal sa svojej 
funkcie. 
 
Nasledovalo tajné hlasovanie. 
 
Ing. Miroslav Polónyi, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky tajného hlasovania 
volieb na zástupcu primátora mesta Šaľa. Uviedol, že bolo odovzdaných 24 platných 
hlasovacích lístkov, z toho: 
hlasovacie lístky - áno 13 hlasov 
hlasovacie lístky - nie  11 hlasov 
 
Návrh bol schválený.  
 
Zástupcom primátora mesta sa stal Ing. Jozef Mečiar. Funkciu zástupcu primátora 
bude vykonávať na polovičný pracovný úväzok. 
 
Ing. Jozef Mečiar, novozvolený zástupca primátora mesta sa poďakoval prítomným za 
prejavenú dôveru a vyjadril presvedčenie, že rovnako ako mestská časť Šaľa sa bude rozvíjať 
aj mestská časť Veča.   
 
 
9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že v súlade s § 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriadiť 
mestskú radu, ktorá je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorú volí mestské 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V zmysle § 13 ods. 2 už citovaného zákona počet 
poslancov mestskej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov mestského zastupiteľstva. 
V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom 
zastupiteľstve. Na základe uvedeného primátor mesta navrhol zriadiť 7 člennú mestskú radu 
v nasledovnom zložení: 
 
Za koalíciu:  SDKÚ, DS, KDH                   4 poslanci    (v MsZ  14 poslancov) 
Za stranu SMER                                            1 poslanec   (v MsZ    3 poslanci) 
Za stranu SMK – MKP   1 poslanec    (v MsZ   1 poslanci) 
Za nezávislých                                               1 poslanci    (v MsZ    6 poslancov) 
 

Za koalíciu:  SDKÚ, DS, KDH - Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velasquézová, Ing. 
Miroslav Polónyi, Ing. Peter Hollý 
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Za stranu SMER - Ing. Helena Psotová 
 
Za nezávislých  -   Ing. Jozef Husárik  
 
Za stranu  SMK – MKP  - Ing. László Gyurovszký 
 
Primátor mesta navrhol, aby sa o počte členov mestskej rady a o zastúpení jednotlivých 
politických strán hlasovalo ako o celku a verejne. 
 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- navrhol, aby sa o  členoch mestskej rady hlasovalo jednotlivo a tajne,   
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického:  
 
Prezentácia: 24 
Za:  10 
Proti:  12  
Zdržal sa:      2 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického  nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o členoch mestskej rady v  zložení: 
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velasquézová, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Peter Hollý, Ing. 
Helena Psotová, Ing. Jozef Husárik, Ing. László Gyurovszký  
 
Prezentácia: 24 
Za:  20 
Proti:   3   
Zdržal sa:     1 
 
MsZ   s c h v á l i l o  zloženie  mestskej  rady v navrhnutom zložení. 
 
 
 
10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, uviedol, že mestské zastupiteľstvo v zmysle § 15 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže zriaďovať 
komisie, ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú 
zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským 
zastupiteľstvom (aj osoby pracujúce v meste, avšak s trvalým pobytom mimo mesta- využitie 
odborných schopností). Zloženie a úlohy komisií vymedzí MsZ na najbližšom riadnom  
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na dnešnom zasadnutí MsZ budú zvolené komisie 
a predsedovia jednotlivých komisií. Predsedovia komisií predložia na budúcom zasadnutí 
MsZ svoje návrhy plánu činnosti jednotlivých komisií.  
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Predloženie návrhov na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva: 
Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie  
 
Oblasti pôsobenia komisie: 
- sociálne otázky 
- zdravotné otázky 
- mládež 
- šport 
- nakladanie s obecnými bytmi 
- spolupráca s neziskovými organizáciami 

 
Komisia hospodársko-finančná 
  
Oblasti pôsobenia komisie: 
- rozpočet 
- podpora podnikania 
- správa majetku mesta 
 
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia 
  
Oblasti pôsobenia komisie: 
- územné plánovanie 
- výstavba 
- doprava 
- životné prostredie 
 
Komisia pre strategický rozvoj  
 
Oblasti pôsobenia komisie: 
- strategický rozvoj a plánovanie 
- komunikačná a mediálna politika mesta 
- informatizácia samosprávy 
- čerpanie fondov EÚ 
 
Komisia školstva a kultúry 
 
Oblasti pôsobenia komisie: 
- školstvo 
- kultúra 
- zbor pre občianske záležitosti 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu  
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová – poslanecký návrh 
- z hľadiska pôsobenia komisie školstva a kultúry by mala oblasť športu spadať pod túto 

komisiu, 
- ZPOZ nesúvisí priamo so samosprávnou funkciou mesta, je to výkonná činnosť  a je 

súčasťou celoslovenského zboru,  
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- podala poslanecký návrh, aby ZPOZ bol samostatnou komisiou, 
 
Ing. František Botka 
- navrhol, aby predsedu komisie na ochranu verejného záujmu vykonával Ing. Jozef Mečiar, 

nakoľko v minulom volebnom období vykonával túto funkciu tiež zástupca primátora 
a predsedu  komisie pre strategický rozvoj  Ing. Peter Hollý,  

 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- zastáva názor, že najprv by mal byť zmenený organizačný poriadok mesta, ktorý určuje 

počet komisií v tom počte, ako to bolo v minulom volebnom období  a až potom by sa 
stanovil počet, zloženie a náplň činností  komisií v tomto volebnom období,  

 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
- je v právomoci MsZ určiť počet komisií,  kreovať členov komisií a následne na to sa bude 

riešiť zmena organizačného poriadku, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Heleny Psotovej:  
 
Prezentácia: 24 
Za:  11 
Proti:  13  
Zdržal sa:      0 
 
Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej  nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o zriadení navrhnutých komisií:  
 
Prezentácia: 24 
Za:  17 
Proti:    1   
Zdržal sa:      6 
 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie navrhnutých komisií. 
 
 
Primátor mesta navrhol, aby v komisií bolo maximálne 11 členov. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- mal by byť stanovený kľúč,  podľa ktorého bude prebiehať kreovanie komisií a jej členov, 
Ing. Michal Lužica – poslanecký návrh 
- podal poslanecký návrh stanoviť presný počet členov jednotlivých komisií a to 11, 
- ďalším poslaneckým návrhom bolo stanoviť na tomto zasadnutí MsZ len predsedov 

komisií  a na budúcom riadnom zasadnutí MsZ stanoviť prerozdelenie jednotlivých miest 
v komisiách, 

 
Ing. Miroslav Polónyi – faktická poznámka 
- požiadal Ing. Lužicu o zváženie svojho poslaneckého návrhu o stanovení počtu členov 
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komisií 11, nakoľko sa môže stať, že nebude možné zriadiť komisiu z dôvodu, že nebude 
mať dostatočný počet členov, 

 
MUDr. Igor Bečár – faktická poznámka 
- navrhol určiť počet  komisií, v ktorých  môžu byť poslanci členmi, 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michala Lužicu: 
 
1. stanoviť počet členov jednotlivých komisií 11: 
 
Prezentácia: 23 
Za:  14 
Proti:    5   
Zdržal sa:      4 
 
Poslanecký návrh Ing. Michala Lužicu bol prijatý. 
 
2. hlasovať len o predsedoch komisií, ktorí na najbližšie riadne zasadnutie MsZ 

vypracujú návrh plánu činností jednotlivých komisií: 
 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0   
Zdržal sa:      0 
 
Poslanecký návrh Ing. Michala Lužicu bol prijatý. 
 
MUDr. Martin Alföldi pristúpil k voľbe predsedov jednotlivých komisií. Na post predsedov 
komisií boli navrhnutí nasledovní poslanci:   
 
Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie – predseda MUDr. Jozef 
Grell  
 
Komisia hospodársko-finančná – predseda  Ing. Miroslav Polónyi 
 
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia – predseda 
Ing. Ľubomír Stredanský 
 
Komisia pre strategický rozvoj – predseda Ing. Peter Hollý 
 
Komisia školstva a kultúry – predsedníčka Ing. Erika Velasquézová 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Jozef Mečiar 
 
Primátor mesta navrhol uskutočniť voľbu verejne a jednotlivo o každom predsedovi komisie. 
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Diskusia: 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- podporil návrh Ing. Františka Botku, menovať za predsedu komisie pre strategický rozvoj 

Ing. Petra Hollého a za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Jozefa 
Mečiara, 

 
Ing. Michal Lužica – poslanecký návrh 
- žiadal o voľbe predsedov komisií hlasovať tajne, 
 
 
Primátor mesta  podal procedurálny návrh, aby sa pri voľbe predsedov jednotlivých komisií 
hlasovalo verejne a jednotlivo o každom kandidátovi na post predsedu komisie. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu  primátora mesta: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  17 
Proti:    2   
Zdržal sa:      5 
 
Procedurálny návrh primátora mesta bol prijatý. 
 
 
 
Komisia pre strategický rozvoj – predseda Ing. Peter Hollý 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  22 
Proti:    0   
Zdržal sa:      2 
 
MsZ   s c h v á l i l o   Ing. Petra  Hollého za predsedu komisie pre strategický rozvoj. 
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ing. Jozef Mečiar 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 23 
Za:  23 
Proti:    0   
Zdržal sa:      0 
MsZ   s c h v á l i l o   Ing. Jozefa Mečiara za predsedu komisie na ochranu verejného 
záujmu. 
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Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie  - predseda MUDr. Jozef 
Grell  
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  24 
Proti:    0   
Zdržal sa:      0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   MUDr. Jozefa Grella za predsedu komisie sociálnej, pre mládež, 
šport a neziskové organizácie.   
 
 
Komisia hospodársko-finančná – predseda  Ing. Miroslav Polónyi 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0   
Zdržal sa:      0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   Ing. Miroslava Polónyiho za predsedu komisie  hospodársko-
finančnej. 
 
 
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia – predseda 
Ing. Ľubomír Stredanský 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 23 
Za:  21 
Proti:    0   
Zdržal sa:        2 
 
MsZ   s c h v á l i l o   Ing. Ľubomíra Stredanského za predsedu komisie  územného 
plánovania, dopravy a životného prostredia. 
 
 
Komisia školstva a kultúry – predsedníčka Ing. Erika Velasquézová 
 
Hlasovanie: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  19 
Proti:    2   
Zdržal sa:        3 
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MsZ   s c h v á l i l o   Ing. Eriku Velasquézovú za predsedníčku komisie  školstva 
a kultúry. 
 
 
11. Zriadenie výborov mestských častí 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta uviedol, že v súlade s § 23 zákona č.369/1990 Zb . 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zriaďujú výbory mestských častí podľa 
volebných obvodov určených pre voľby do orgánov samosprávy mesta. 
Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na 
samospráve mesta.  Členmi výborov sú všetci poslanci MsZ zvolení vo volebných obvodoch. 
Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom mestských častí. 
Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského 
zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné veci upraví štatút mesta. 
Voľby do orgánov samosprávy mesta v decembri 2006 sa uskutočnili v troch volebných 
obvodoch. Primátor mesta navrhol  zriadenie 3 výborov  mestských častí, dva v Šali a jeden 
v Šali – Veči, a to výbor mestskej časti č. 1 vo volebnom obvode č. 1, výbor mestskej časti č. 
2 vo volebnom obvode č. 2 a výbor mestskej časti č. 3 vo volebnom obvode č. 3. Predsedovia 
VMČ budú zvolení na 1. zasadnutí VMČ. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola 
 
Hlasovanie o zriadení výborov mestských častí: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  24  
Proti:     0    
Zdržal sa:      0  

 
MsZ   s c h v á l i l o zriadenie výborov mestských častí  v navrhnutom členení.  
 
 
12. Určenie sobášiacich 
 
Primátor mesta MUDr. Martin Alföldi uviedol, že v zmysle § 4 ods.1 zákona 234/1992 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení ostatných zákonov vyhlásenie  
o uzavretí manželstva sa robí pred primátorom mesta, alebo povereným poslancom mestského 
zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 
Primátor mesta i poverený poslanec vykonáva funkciu orgánu štátu, pred ktorým sa 
vyhlásenie o uzavretí sobáša robí. Primátor mesta navrhol z radov poslancov MsZ pre mesto 
Šaľa poveriť aktom sobášenia: 
Ing. Helenu Psotovú 
Ing. Jozefa Husárika 
Ing. Františka Botku 
 
Primátor mesta navrhol vykonať hlasovanie verejné a spolu o všetkých navrhnutých 
poslancoch.  
 
Diskusia k predloženému bodu nebola. 
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Hlasovanie o o určení sobášiacich: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  24  
Proti:     0    
Zdržal sa:      0  

 
MsZ   s c h v á l i l o   vykonávanie aktu sobášenia navrhnutými poslancami. 
 
 
13. Schválenie platu primátora mesta 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Podľa § 11 ods. 4, písm. i/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov plat primátora mesta  určuje mestské zastupiteľstvo. Plat primátora sa určuje ako 
násobok určený koeficientom z priemerného platu pracovníka v národnom hospodárstve. 
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v SR za rok 
2005, podľa údajov štatistického úradu SR zo dňa 9. 3. 2006 činí 17 274,-- Sk. Výpočet 
v zmysle zákona NR SR č. 289/2002 Zb. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR č. 253/1994 
Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa vypočítava nasledovne: v zmysle § 3 plat zaokrúhlený na celé 
stovky nahor patrí primátorovi odo dňa zloženie sľubu. V zmysle § 4 ods. 1 uvedeného 
zákona primátor mesta Šaľa je zaradený do siedmej platovej skupina podľa počtu obyvateľov 
a násobok platu sa ustanovuje podľa počtu obyvateľov od 20 001 obyvateľov do 50 000 
obyvateľov ako 3,21 násobok priemernej určenej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve. Podľa § 4 ods. 2 plat primátora nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 3. MsZ 
môže tento plat zvýšiť až na dvojnásobok. O poskytnutí odmeny rozhoduje MsZ. Ing. Daša 
Danadová, vedúca OE, požiadala MsZ, aby určilo, či v zmysle § 4 ods. 2 bude použitý nejaký 
koeficient na zvýšenie platu primátora v súlade s týmto zákonom. 
 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Igor Bečár – poslanecký návrh 
- navrhol zvýšiť koeficient na 1,15 
Hlasovanie o určení platu primátora: 
 
Prezentácia: 24 
Za:  23  
Proti:     1    
Zdržal sa:      0  

 
MsZ   u r č i  l o   plat primátora mesta s účinnosťou od 28.12. 2006 v súlade 
s ustanovením zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  nasledovne: 
3,21-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR           
zaokrúhlený na celé stovky nahor násobený koeficientom 1,15.      
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14. Rozhodnutie o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana 
Predložila Ing. Daša Danadová, vedúca OE 
 
Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 172/1998 Zb., ktorým sa dopĺňa a mení zákon  NR SR  
č. 253/1994 Zb. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov, MsZ  rozhoduje o náhrade platu za nevyčerpanú 
dovolenku  primátora mesta. Ku dňu 28. 12. 2006 zostalo Ing. Tiborovi Baranovi 18 dní 
nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 2004. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 
návrh na náhradu  platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana,  
B. schvaľuje 
náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Tibora Barana v počte 18 dní, ktorá mu 
bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 
 
Prezentácia: 24  
Za:   16 
Proti:    8    
Zdržal sa:      0  
 
MsZ     p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Primátor mesta  sa po predchádzajúcej dohode  vrátil k bodu č. 10 Návrh na zriadenie komisií 
mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov a požiadal MUDr. Jozefa Grella 
o prednesenie poslaneckého návrhu, na určenie kľúča, podľa ktorého budú volení členovia 
jednotlivých komisií.  
 
MUDr. Jozef Grell – poslanecký návrh 
- navrhol, aby v každej komisii boli členmi 3 poslanci a zároveň poslanec môže byť členom 

maximálne 2 komisií, 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh 
- navrhol, aby aj v tomto volebnom období zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu 

bolo totožné so zložením mestskej rady, 
 
Ing. Jozef Mečiar – faktická poznámka 
- podľa zákona musí byť v komisii  na ochranu verejného záujmu zástupca každej strany, 

ktorá je zastúpená v MsZ, teda aj MUDr. Svetozár Hikkel za ZSNS, ktorý nie je členom 
MsR, 

 
MUDr. Igor Bečár  - poslanecký návrh 
- v komisii by mali byť členmi minimálne 3 poslanci, poslanec môže byť členom 

maximálne 3 komisií, 
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Ing. Miroslav Polónyi  
- počet poslancov v jednej komisii bude minimálne 3 a poslanec môže byť členom 

maximálne 2 komisií, 
- k samotnému aktu menovania členov komisií by sa malo pristúpiť tak, ako bolo schválené 

až na budúcom riadnom zasadnutí MsZ, 
 
Ing. František Botka – faktická poznámka 
- sťahuje svoj poslanecký návrh a tento návrh bude prednesený na riadnom zasadnutí MsZ, 
 
Ing. László Gyurovszký – poslanecký návrh 
- navrhol stanoviť počet poslancov v komisii 6 a 5 členov z radov odborníkov, 
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- stotožňuje sa s názorom Ing. Gyurovszkého, 
- v minulom volebnom období upadla vážnosť komisií, nakoľko mnohí členovia komisií sa 

na zasadnutiach komisie nezúčastňovali, tým nebola komisia uznášaniaschopná, 
- zastáva názor, že by nemal byť stanovený počet členov komisie 11, ale počet členov 

jednotlivých komisií by mal byť prispôsobený počtu prihlásených záujemcov o členstvo 
v komisii, 

 
MUDr. Martin Alföldi upozornil prítomných poslancov, že nakoľko z diskusie nevyplynul 
návrh na zrušenie uznesenia, v ktorom je stanovený počet členov komisie 11, je treba 
vychádzať z tohto uznesenia. 
 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- čo sa týka členstva v jednotlivých komisiách, mal by sa nechať priestor aj pre verejnosť, 
 
MUDr. Igor Bečár 
- stiahol svoj poslanecký návrh, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- apeloval na poslancov MsZ, aby pri kreovaní komisií prihliadali na  skúsenosti z minulého 

volebného obdobia, kedy komisie nespĺňali funkcie pre ktoré boli vytvorené, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella: 
 
Prezentácia: 24  
Za:     5 
Proti:  15    
Zdržal sa:      4  
 
Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Miroslava Polónyiho: 
 
Prezentácia: 24  
Za:    8 
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Proti:   7    
Zdržal sa:     7  
 
Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Lászlóa Gyurovszkého: 
 
Prezentácia: 24  
Za:   18 
Proti:    3    
Zdržal sa:      3 
 
Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý v znení: 
 
počet členov v komisiách mestského zastupiteľstva 11 a to: 6 poslancov a 5 odborníkov 
z radov obyvateľov mesta, pričom poslanec mestského zastupiteľstva môže byť členom 
maximálne v 2 komisiách. 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, ako predkladateľ materiálu odovzdal vedenie schôdze 
Ing. Miroslavovi Polónyimu. 
 
 
15. Informácia o priebehu outsourcingu 
Predložil MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta, oboznámil v skratke prítomných poslancov o vývoji 
podpísania Zmluvy o outsourcingu. Poslanci predchádzajúceho volebného obdobia a  
v neposlednom rade aj občania tohto mesta pozorne sledovali proces outsourcingu  od roku 
2004, keď bolo v septembri schválené uznesenie, kde  MsZ uznesením poverilo prednostu 
MsÚ vypracovaním návrhu na vypísanie VOS na outsourcing, čo znamená správu majetku 
mesta. Posledným uznesením, ktoré bolo z 27. apríla 2006,  MsZ odhlasovalo povinnosť 
predložiť zmluvu o outsourcingu  s víťazom VOS pred jej podpisom na prerokovanie 
a schválenie MsZ. Táto zmluva nebola predložená na prerokovanie a schválenie MsZ a nebola 
už viac zaradená do programu rokovania MsZ. Bola požiadaná právna kancelária Bizoň & 
Partners z Nitry o právnu analýzu tejto zmluvy. JUDr. Bizoň a jeho právna kancelária po 
preštudovaní tejto zmluvy a  daní tejto zmluvy do súvislosti s právnym poriadkom SR, 
zastáva názor, že zmluva nie je právoplatná. Je tam problém v procese verejného obstarávania 
a tiež podľa názoru právnej kancelárie nebol dodržaný zákon o obecnom zriadení. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- podľa názoru Mgr. Belického nebol použitý žiadny neštandardný postup pri zaradení 

prerokovania Zmluvy o outsourcingu do programu  rokovania. Doplnenie programu je 
absolútne štandardným postupom, v súlade s rokovacím poriadkom. MsZ v súlade so 
svojimi kompetenciami svojprávne rozhodlo o tom, že túto zmluvu neprerokuje.  Jediný, 
kto má právo rozhodnúť o neplatnosti Zmluvy o outsourcingu je súd. Taktiež bola 
vypracovaná  právna analýza inej advokátskej kancelárie, ktorá sa stotožňuje s tým, že 
postup, ktorý bol použitý je absolútne v súlade s predpismi platnými v SR.  
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- v tejto súvislosti bol podaný poslanecký návrh,  že ak sa má táto zmluva vypovedať, 
spochybniť, alebo sa má nenaplniť niektorá jej časť, žiada o vypracovanie  zmluvy 
s advokátskou kanceláriou Bizoň & Partners a mestom Šaľa na náhradu spôsobenej škody 
pre prípad neúspechu v súdnom konaní a tiež poistnú zmluvu advokátskej kancelárie 
Bizoň & Partners, 

- cieľom uzatvorenia zmluvy o outsourcingu  bolo zabezpečiť služby čo  najlepšie, vašim 
cieľom a aj predvolebnou agendou bolo preukázať, že outsourcing nie dobrý. 

 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
- ak bolo schválené uznesenie, že zmluva má byť pred podpísaním daná na schválenie MsZ, 

mal byť tento bod zaradený do programu rokovania a nie ho dopĺňať počas rokovania,  
- nie je v poriadku ak firma, ktorá bude spravovať majetok mesta v hodnote niekoľko 100 

mil. Sk  ručí majetkom 200 000,-- Sk, 
- o neplatnosti zmluvy nerozhodne MsZ, ale inštitúcie na to určené, 
- výpoveď zo zmluvy nemôže mesto dať, ak nie je zmluva platná, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- nie je pravda, že táto spoločnosť ručí 200 tis. Sk imaním, jednou z podmienok, aby sa 

takáto spoločnosť mohla zúčastniť verejnej súťaže bolo predloženie poistnej zmluvy na 15 
mil. Sk spôsobenej škody pre jednotlivé plnenie,  

 
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- požiadal o podanie pozmeňovacieho  návrhu, 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- upozornil na to, že vo faktickej poznámke nie je možné dať pozmeňovací návrh,  
 
Ing. Michal Lužica 
- zastáva názor, že Mgr. Jozef Belický tu zbytočne vytvára ovzdušie dusna, a v ďalšej časti 

podá pozmeňovací návrh, ktorý bližšie špecifikuje v  poslaneckom návrhu, 
 
MUDr.  Jozef Grell 
- pripomenul, že o neplatnosti  môže rozhodnúť len súd, MsZ môže len odstúpiť od zmluvy, 

môže dať návrh na vypovedanie zmluvy ale nemôže určovať hlasovaním  či je tá zmluva 
platná, alebo neplatná, 

 
 
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
- v návrhu uznesenia nie je, že MsZ určuje neplatnosť, ale že nesúhlasí so zmluvou, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- považuje outsourcing za problém, napr. v súvislosti so školami, s dodávateľmi služieb, 

s ktorými sú podpísané zmluvy, 
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- 1.1.2007 má nastúpiť účinnosť tejto zmluvy, ak vznikne nejaká škoda z neplnenia 

akéhokoľvek ustanovenia z našej strany, bolo by korektné keby advokátska kancelária  
Bizoň & Partners  zastupovala mesto v tomto spore, 

- žiada predložiť zmluvu medzi mestom a touto advokátskou kanceláriou o náhrade, 
zodpovednosti za škodu v prípade neúspešného procesu, 
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-  
MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta 
- zvolanie zasadnutia MsZ na 28. 12. 2006 nám znemožnilo podniknúť ďalšie potrebné  

kroky, 
 
MUDr. Igor Bečár – faktická poznámka 
- vidí nevýhodnosť tejto v zmluvy pre mesto napr.  v tom, že finančné prostriedky, ktoré 

boli použité na správu  doteraz boli nižšie, ako sú finančné prostriedky určené na správu  
v Zmluve o outsourcingu, 

 
Ing. Michal Lužica – procedurálny návrh 
- nakoľko Ing. Lužica nebol prihlásený do diskusie o jeho procedurálnom návrhu sa 

nehlasovalo, 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Jozefa Belického: 
 
Prezentácia: 22  
Za:   10 
Proti:    9    
Zdržal sa:      3 
 
 
Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
 
A. prerokovalo 
informáciu o outsourcingu. 
B. prijíma 
informáciu o outsourcingu. 
C. nesúhlasí  
so zmluvou o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta uzavretou 2.októbra 2006 
medzi mestom Šaľa so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 30 61 85 
a obchodnou spoločnosťou Digital Storm, s.r.o., so sídlom Riečna 2, 811 02 Bratislava, 
IČO 35 862 840 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel 
s.r.o., vložka č. 29345/B (ďalej len zmluva o outsourcingu). 
D. ukladá 
1. informovať spoločnosť Brantner, s. r. o., (predtým Digital Storm, s.r.o.) 

o skutočnosti, že mesto Šaľa nesúhlasí zmluvou o outsourcingu a považuje ju za 
neplatnú, 

2. získať od spoločnosti Brantner, s. r. o. stanovisko k neplatnosti zmluvy 
o outsourcingu, 

3. podniknúť právne kroky k získaniu záväzného rozhodnutia príslušnej inštitúcie 
o neplatnosti, alebo zrušení zmluvy o outsourcingu. 

      T: ihneď                      Zodpovedný: prednosta MsÚ 
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Prezentácia: 21  
Za:   15 
Proti:    2    
Zdržal sa:      4 
 
MsZ     p r i j a l o    uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
16. Diskusia 
 
Primátor mesta upozornil poslancov, aby sa v priebehu nasledujúceho týždňa dali 
odfotografovať u pána Pospiša. Ide o fotky na informačnú tabuľu a do poslaneckých 
preukazov.  
 
 
17. Schválenie uznesenia 
 
Ing. Jozef Mečiar, predseda návrhovej komisie, potvrdil schválenie  uznesení v navrhnutom 
znení. 
 
 
18. Záver 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu  primátor mesta sa poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a ukončil 1.  zasadnutie novozvoleného  Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Jozef Belický 
 
Ing. Tibor Mikula 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      MUDr. Martin Alföldi    
                                                                                                        primátor mesta  

 
                     

Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Elena Hlavatá 
 
Šaľa 8. januára  2007 
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