
ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,  

ktoré sa uskutočnilo 24. novembra 2022 
(8. zasadnutie mestského zastupiteľstva konané v roku 2022) 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 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, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, otvoril ustanovujúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
V súlade s ustanovením § 13 ods. 3 písmeno c) zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch 
Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov zaznela štátna hymna 
Slovenskej republiky (pred prvým zasadnutím mestského zastupiteľstva v príslušnom 
volebnom období). 

 
 

2. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva             
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom 
novozvoleného mestského zastupiteľstva  

 
Mgr. Miloslava Bartíková vyzvala predsedníčku mestskej volebnej komisie, aby informovala 
prítomných o výsledkoch voľby primátora a o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva 
a odovzdala novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 
zastupiteľstva osvedčenia o ich zvolení. 
 
Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva oznámila Lucia Zemková, 
predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Šali. 
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa konali dňa 29. októbra 2022. 
 
V meste Šaľa boli vytvorené 3 volebné obvody (dva volebné obvody v Šali a jeden volebný 
obvod v mestskej časti Veča).  
 
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov bolo v meste Šaľa 
utvorených 18 volebných okrskov. 
V každom volebnom obvode bolo 6 okrskov.  
 
Volebný obvod č. 1 tvorili okrsky č. 1 až č. 6. 
Volebný obvod č. 2 tvorili okrsky č. 7 až č. 12. 
Volebný obvod č. 3 tvorili okrsky č. 13 až č. 18. 
 
V každom volebnom obvode sa volilo 7 poslancov. 
 
Mestská volebná komisia zisťovala výsledky volieb na základe zápisníc okrskových 
volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 
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Výsledky hlasovania elektronicky doručilo Mestskej volebnej komisii v Šali všetkých          
18 okrskových volebných komisií.  
Mestská volebná komisia vyhotovila zápisnicu o výsledku volieb za každý volebný obvod      
a vyhotovila zápisnicu o výsledku volieb v meste.  
 
V meste Šaľa sa zistili tieto výsledky: 
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 17 638 voličov. 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 5 897. 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku bol 5 887. 
V meste Šaľa bolo pre voľby do mestského zastupiteľstva odovzdaných 5 654 platných 
hlasovacích lístkov a  pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 5 729 platných 
hlasovacích lístkov.   
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť bol 21. 
Počet zvolených poslancov je 21. 
Komunálnych volieb v meste Šaľa sa zúčastnilo 33,43 % voličov.  
 
Výsledky volieb primátora mesta 
Za primátora mesta Šaľa bol, s celkovým počtom platných hlasov 3 625, zvolený              
Mgr. Jozef Belický, nezávislý kandidát.    
 
Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva (voľby poslancov) 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných 
obvodov a v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:  
 
Volebný obvod číslo 1 
1. Ing. Róbert Andráši, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 1 133 
2. Mgr. Róbert Čibrik, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, počet 

platných hlasov 836 
3. RSDr. Peter Gomboš, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 617 
4. Mgr. Monika Budaiová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 607 
5. Peter Szalay, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 595 
6. Ing. Ingrid Kántorová, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, počet 

platných hlasov 556 
7. Mgr. Miloslav Kollár, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, počet 

platných hlasov 506 
 

Volebný obvod číslo 2 
1. PaedDr. Danica Lehocká, PhD., SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 859 
2. Róbert Tölgyesi, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. 

národnosti. Regióny, počet platných hlasov 814 
3. Peter Hlavatý, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov 787 
4. Bc. Tomáš Benkovič, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 782 
5. Ing. Gabriela Lacková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 765 
6. Mgr. Dominika Jarošová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 687 
7. Ing. Tomáš Mészáros, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 647 

 
Volebný obvod číslo 3 
1. Miloš Rehák, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 716 
2. Marek Molnár, SPOLU – občianska demokracia, ŠANCA, Demokratická strana, počet 

platných hlasov 586 
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3. Ing. Peter Andráši, Sloboda a Solidarita, počet platných hlasov 535 
4. Ing. Peter Jaroš, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 529 
5. JUDr. Anna Torišková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 528 
6. Ing. Slavomír Kališ, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 524 
7. Mgr. Ildikó Jarošová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 470 
 
Počet zvolených žien: 7 
Počet zvolených mužov: 14 
 

 
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 
 
Po oznámení výsledkov 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 sľub prečítal a po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text 
sľubu napísaného na osobitnom liste. 
Po zložení sľubu novozvolený primátor mesta prevzal od predsedníčky mestskej volebnej 
komisie osvedčenie o zvolení za primátora mesta. 

 
 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 

Nasledoval akt zloženia sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.  
 
Mgr. Miloslava Bartíková prečítala 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.“ 
 
Následne po prečítaní sľubu boli novozvolení poslanci v abecednom poradí vyzvaní, aby 
zložili sľub tak, že pripoja svoj podpis pod znenie sľubu, ktorý je napísaný na osobitnej 
listine. Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. 
Predsedníčka mestskej volebnej komisie súčasne odovzdala jednotlivým poslancom 
osvedčenia o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. 
Sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložilo dvadsať poslancov 
novozvoleného mestského zastupiteľstva. 
Ing. Peter Andráši, ktorý nebol na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
prítomný, zloží sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 
 

 
5. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predniesol krátky príhovor. 
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6. Prestávka            
 
Po prestávke nasledovala pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, jeho pracovnej časti, je prítomných 20 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, 
čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, požiadal poslancov (vzhľadom k tomu, že v mestskom 
zastupiteľstve je šesť nových poslancov), aby si vyskúšali hlasovacie zariadenia.  
Skúšobné hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali bude prebiehať 
podľa obdržaného programu.   
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
Program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva (pracovná časť): 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie  
10. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
11. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov  
12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 
členov 

13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 

14. Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) 
15. Informácia o plate primátora mesta  
16. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
17. Záver 
 
 
8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľky ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. 
Ľuba Boháčová a Andrea Súdorová. 
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Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
overovateľov zápisnice nasledovne: Marek Molnár a Miloš Rehák. 
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. 
 
 
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie  
 
Voľba mandátovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie mandátovej komisie nasledovne: 
predseda: JUDr. Anna Torišková 
členovia: Ing. Róbert Andráši, Mgr. Ildikó Jarošová 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   mandátovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Peter Jaroš 
členovia: Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Dominika Jarošová  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: Peter Hlavatý 
členovia: Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Dominika Jarošová 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupcovia primátora mesta 
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu 
- hlavná kontrolórka 
 
 
10. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, vyzval predsedníčku mandátovej komisie JUDr. Annu 
Toriškovú, aby overila zloženie sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva; 
overila, či primátor a poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora    
alebo s funkciou poslanca a to na základe ich vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení      
a predložila návrh na uznesenie. 
 
Predsedníčka mandátovej komisie JUDr. Anna Torišková uviedla, že úlohou mandátovej 
komisie je overiť zloženie sľubu novozvoleného primátora a zloženie sľubu novozvolených 
poslancov mestského zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom 
predpísaného sľubu; zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných 
vyhlásení zvolených funkcionárov; podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu 
mestského zastupiteľstva.  
Predsedníčka mandátovej komisie skonštatovala, že primátor a poslanci mestského 
zastupiteľstva si z rúk predsedníčky mestskej volebnej komisie prevzali osvedčenie o svojom 
zvolení za primátora mesta a za poslanca mestského zastupiteľstva vydané Mestskou 
volebnou komisiou v Šali; primátor a poslanci mestského zastupiteľstva predložili mandátovej 
komisii čestné vyhlásenia o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca 
alebo primátora podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Mandátová komisia týmto overuje, že primátor mesta a 20 z 21 poslancov novozvoleného 
mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub (boli skontrolované ich podpisy 
pod textom zákonom predpísaného sľubu) a nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou 
poslanca alebo primátora a to na základe predložených vlastnoručne podpísaných čestných 
vyhlásení. 
V nadväznosti na vyššie uvedené predložila predsedníčka mandátovej komisie návrh na 
uznesenie v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,  
2. predloženú správu mandátovej komisie, 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil a podpisom potvrdil zákonom 

predpísaný sľub primátora mesta, 
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva: 

Ing. Róbert Andráši 
Bc. Tomáš Benkovič 
Mgr. Monika Budaiová 
Mgr. Róbert Čibrik 
RSDr. Peter Gomboš 
Peter Hlavatý 
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Ing. Peter Jaroš 
Mgr. Dominika Jarošová 
Mgr. Ildikó Jarošová 
Ing. Slavomír Kališ 
Ing. Ingrid Kántorová 
Mgr. Miloslav Kollár 
Ing. Gabriela Lacková 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
Ing. Tomáš Mészáros 
Marek Molnár 
Miloš Rehák 
Peter Szalay 
Róbert Tölgyesi 
JUDr. Anna Torišková  
zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov  
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- správu k tomuto obsahuje materiál, ktorý ste obdržali; je tam uvedené, že mestské 

zastupiteľstvo môže zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta, určovať 
ich náplň práce; medzi tieto bezpochyby patria aj komisie mestského zastupiteľstva, tieto 
sa zriaďujú na celý čas volebného obdobia, 

- v návrhu tiež máte, že navrhujeme zriadiť osem stálych komisií, a to:  
- komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, 
- komisiu kultúry a cestovného ruchu, 
- komisiu mládeže a športu, 
- komisiu ekonomickú,  
- komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy, 
- komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 
- komisiu školstva, 
- komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa, 

- taktiež určujeme v zmysle prílohy náplň práce jednotlivých komisií, táto príloha je 
neoddeliteľnou súčasťou uznesenia,  

- navrhujem, aby sme toto uznesenie, ktoré je súčasťou tohto materiálu, aby sme o ňom 
hlasovali postupne, teraz aby sme hlasovali o zriadení komisií a o určení náplne v súlade 
s prílohou č. 1, a potom aby sme samostatne prebrali bod návrhu na predsedov komisií,  

 



8 
 

Hlasovanie o zriadení komisií:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu ich 
predsedov, 

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 pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa 

Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisií.  
 
Hlasovanie o určení náplne práce jednotlivých komisií  
C. určuje 

náplň práce jednotlivých komisií (podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  
uznesenia), 

Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   náplň práce komisií.  
 
- a po D. volí predsedov jednotlivých komisií; čiže očakávam návrhy na predsedov 

jednotlivých komisií, všetkých ôsmich, tak aby sme o nich mohli rokovať, nech sa páči, 
otváram diskusiu 

 
Diskusia: 
 
Róbert Tölgyesi – procedurálny a poslanecký návrh 
- ja by som mal jeden procedurálny a jeden poslanecký návrh, 
- procedurálny návrh to je, aby sa volilo verejne,  
- poslanecký návrh by som mal na predsedov komisií, a to:  

- predseda komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky: Peter Hlavatý, 
- predseda komisie kultúry a cestovného ruchu: Marek Molnár, 
- predseda komisie mládeže a športu: Peter Szalay, 
- predseda komisie ekonomickej: JUDr. Anna Torišková,  
- predseda komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: Ing. Tomáš Mészáros, 
- predseda komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: RSDr. Peter 

Gomboš, 
- predseda komisie školstva: Miloš Rehák, 
- predseda komisie pre udeľovanie ocenení: Ing. Gabriela Lacková 
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení: 
- aby sa voľba predsedov komisií uskutočnila verejne,  
Prezentácia: 20 
Za:  18  
Proti:    2 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- keďže nebol predložený iný návrh dávam hlasovať jednotlivo o nomináciách na 

predsedov komisií,  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky stal 
poslanec Peter Hlavatý: 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu stal Marek 
Molnár: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie mládeže a športu stal Peter Szalay: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie ekonomickej stala JUDr. Anna Torišková: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie územného plánovania, výstavby a dopravy 
stal Ing. Tomáš Mézsáros: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
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Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a bezpečnosti stal RSDr. Peter Gomboš: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie školstva stal Miloš Rehák: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu, aby sa predsedom komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa stala 
Ing. Gabriela Lacková: 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo predsedu komisie.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- týmto sú miesta predsedov stálych komisií obsadené; a potom ešte toto uznesenie  

obsahuje bod E., kde mestské zastupiteľstvo žiada pripraviť voľbu členov komisií 
v termíne prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2023; a poprosím tiež 
zvolených predsedov komisií, aby si pripravili na toto rokovanie, teda na prvé rokovanie 
budúceho roku, aby si pripravili návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií, 

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

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu ich 
predsedov, 

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 pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa 

C. určuje 
náplň práce jednotlivých komisií (podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  
uznesenia), 

D. volí 
1. predsedu komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky: Peter Hlavatý 
2. predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu: Marek Molnár 
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3. predsedu komisie mládeže a športu: Peter Szalay 
4. predsedu komisie ekonomickej: JUDr. Anna Torišková 
5. predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: Ing. Tomáš Mészáros 
6. predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: RSDr. Peter 

Gomboš 
7. predsedu komisie školstva: Miloš Rehák 
8. predsedu komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Ing. Gabriela Lacková 

E. žiada 
pripraviť voľbu členov komisií 

      T: prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2023 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov      
a voľba jej členov 

Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- táto komisia sa nezriaďuje z rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ale zo zákona, jej 

členmi sa môžu stať len poslanci mestského zastupiteľstva a komisia je zložená z jedného 
zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých 
poslancov; keďže už mám nejaké návrhy, tak je úplne zrejmé, že strany, ktoré tu majú 
jedného poslanca, tak on sa musí stať členom takejto komisie, nezávislí poslanci sa zatiaľ 
dohodli na tom, že kto ich bude zastupovať, takže návrh je, aby: 
- za nezávislých poslancov v tejto komisii nastúpil p. poslanec Peter Jaroš, 
- zo strany Sloboda a Solidarita – Peter Andráši, 
- SPOLU – občianska demokracia, ŠANCA, Demokratická strana – Marek Molnár,  
- Kresťanskodemokratické hnutie – Peter Hlavatý,  
- Szövetség – Magyarok. | Aliancia – Maďari. národnosti. – Róbert Tölgyesi,  
- SMER – sociálna demokracia – Danica Lehocká,  

- ale nemám návrh za Tím Kraj Nitra, z vás troch jeden musí byť členom tejto komisie, 
 

Diskusia: 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- navrhujeme pani inžinierku Ingrid Kántorovú,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ďakujem veľmi pekne za tento návrh, čiže Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja – Tím 

Kraj Nitra bude zastupovať v tejto komisii Ing. Ingrid Kántorová, 
- dám hlasovať o uznesení tak ako je vám predložené, s tým, že v časti volí budú dopísaní 

členovia – poslanci, z ktorých za predsedu navrhujem p. poslanca Petra Jaroša, ktorý bol 
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predsedom tejto komisie aj v minulom volebnom období, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 

návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbu 
jej členov, 

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

C. volí 
členov a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: 
členovia – poslanci: Ing. Ingrid Kántorová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert 
Tölgyesi, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš 
predseda: Ing. Peter Jaroš 
 

Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ešte k tomu uzneseniu minulému chcem povedať, že je tam trochu problém s pánom 

poslancom Andrášim Petrom, ktorý tu nie je prítomný, a hlasovali sme o ňom, ale vlastne 
keby nezložil sľub, tak zanikne aj to jeho miesto v komisii, lebo je jediným členom za SaS 
v tomto zastupiteľstve. 
 

 
13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ uviedol, že jeho návrhom je, aby týmto poslancom, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, bola určená Anna Torišková.  
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 
poslankyňu JUDr. Annu Toriškovú zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
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Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
14. Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) 
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ navrhol, aby vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2022 – 2026 boli 
poverení poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali: Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. (to znamená tí traja, ktorí sobášili aj v minulom volebnom 
období) a tiež Mgr. Monika Budaiová. Zároveň otvoril diskusiu, či ešte niekto má nejaký 
návrh. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), 
B. poveruje  

vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2022 – 2026 poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Šali:  
1. Petra Hlavatého 
2. PaedDr. Danicu Lehockú, PhD. 
3. Mgr. Dominiku Jarošovú 
4. Mgr. Moniku Budaiovú 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta odovzdal vedenie schôdze p. Róbertovi Tölgyesimu, 
viceprimátorovi mesta a ospravedlnil svoju dočasnú neprítomnosť. 
 
 
15. Informácia o plate primátora mesta  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- ja by som sa chcel len vyjadriť v tom zmysle, nie som si vedomý toho, aký je nejaký 

metodický pokyn alebo či je tam nejaká súdna prax; som toho názoru, že výšku platu 
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primátora by malo mestské zastupiteľstvo schvaľovať opätovne resp. každé 
zastupiteľstvo; tzn. v súčasnosti by mal mať primátor základný plat, ktorý mu patrí podľa 
zákona, nie navýšený podľa predchádzajúceho obdobia; ustanovenie, na ktoré odkazujete, 
tzn. ten § 7 ods. 2 príslušného zákona, mám za to, že toto sa vzťahuje skôr na to, že nemá 
nárok na odstupné a nie na to, že tento plat by sa mal presúvať do ďalšieho volebného 
obdobia; čiže to je v podstate skôr otázka, že či je na to nejaký metodický pokyn alebo      
z akého dôvodu by sa mal do nového volebného obdobia, do nového obdobia po zložení 
sľubu presunúť plat, ktorý schválilo predchádzajúce zastupiteľstvo, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- je to v zmysle pokynov, ale je na rozhodnutí mestského zastupiteľstva ako určuje výšku 

platu primátora, ale pri pokynoch, ktoré sú k ustanovujúcim mestským zastupiteľstvám, 
povinnosťou mestského úradu je mestskému zastupiteľstvu predložiť túto informáciu       
v tom zložení ako je, takto sme dostali tento pokyn,  

 
Róbert Tölgyesi 
- nevzišiel žiadny poslanecký návrh k tomuto bodu, takže dávam hlasovať o návrhu na 

uznesenie, 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
berie na vedomie 
informáciu o plate primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického, ktorý má s účinnosťou        
od 01. 01. 2022 v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov 
základný plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku (podľa počtu obyvateľov)               
a zvýšený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50 %,  t. j.           
v celkovej výške 5 832,00 Eur. 
 
Prezentácia:  20 
Za:  16  
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
16. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľ predložil návrh na členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., a to 
Petra Szalaya, Annu Toriškovú, Róberta Tölgyesiho a Moniku Budaiovú; za zamestnancov 
spoločnosti Eriku Marekovú, ktorá bola členkou dozornej rady aj doteraz. Taktiež navrhol, 
aby predsedom tejto dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa sa stal pán poslanec Peter Szalay. 
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Diskusia: 
 
Mgr. Miloslav Kollár – poslanecký návrh 
- ja by som chcel navrhnúť teda do komisie, aby tam bola určite aj nejaká, ako keby 

predstaviteľ, ja by som chcel navrhnúť do komisie teda aj kolegu Čibrika, ak by sa to dalo, 
ešte opakujem, takže by som chcel zavolať za člena dozornej rady MeT Šaľa kolegu 
Róberta Čibrika, 

 
Róbert Tölgyesi 
- chápem to tak, že máte poslanecký návrh?  

 
Mgr. Miloslav Kollár  
- áno,  
 
Róbert Tölgyesi 
- ak Vás môžem poprosiť najbližšie písomne, ale dobre, takže z tejto diskusie vznikol 

poslanecký návrh a to návrh pána poslanca Kollára, aby do dozornej rady MeT bol 
zadelený alebo začlenený ešte pán Čibrik, áno? 

- ale miesto ktorého? 
 
Mgr. Miloslav Kollár 
- ja som tých členov vopred nevidel, takže, nevidel som návrhy, 
 
Róbert Tölgyesi 
- takže budeme teda hlasovať zvlášť o každom členovi dozornej rady, 
 
Hlasovanie o návrhu za člena dozornej rady – poslanec Peter Szalay: 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
MsZ zvolilo člena dozornej rady.  
 
Hlasovanie o návrhu za člena dozornej rady – poslanec JUDr. Anna Torišková: 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
MsZ zvolilo člena dozornej rady.  
 
Hlasovanie o návrhu za člena dozornej rady – poslanec Róbert Tölgyesi: 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ zvolilo člena dozornej rady.  
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Hlasovanie o návrhu za člena dozornej rady – poslanec Mgr. Monika Budaiová: 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ zvolilo člena dozornej rady.  
 
Róbert Tölgyesi 
- za zástupcu spoločnosti MeT nehlasujeme, tým pádom ... 

 
Mgr. Jozef Belický 
- hlasujeme, budeme hlasovať o ďalšom návrhu, za zástupcov spoločnosti MeT musíš 

hlasovať, 
 

Róbert Tölgyesi 
- takže hlasujeme ešte za zástupcu spoločnosti MeT, za pani Eriku Marekovú, 

 
Hlasovanie o návrhu za člena dozornej rady – zástupca spoločnosti MeT Erika Mareková:                 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ zvolilo člena dozornej rady.  
 
Róbert Tölgyesi 
- podľa tohto uznesenia teraz, už nie je miesto na ten návrh, ktorý ste Vy dávali, pán 

poslanec, 
 
Hlasovanie o návrhu za predsedu dozornej rady – poslanec Peter Szalay: 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
MsZ schválilo predsedu dozornej rady.  
 
Znenie prijatého uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 

návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. , 
B. volí  

členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.:  
1. Peter Szalay – poslanec mestského zastupiteľstva  
2. JUDr. Anna Torišková – poslanec mestského zastupiteľstva  
3. Róbert Tölgyesi – poslanec mestského zastupiteľstva  
4. Mgr. Monika Budaiová – poslanec mestského zastupiteľstva  
5. Erika Mareková – zástupca spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.  

C. schvaľuje 
Petra Szalaya za predsedu dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
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Róbert Tölgyesi, zástupca primátora, odovzdal vedenie zasadnutia Mgr. Jozefovi Belickému, 
primátorovi mesta.   
 
 
17. Záver 
 
Mgr. Jozef Belický 
- nasleduje vlastne už len záver dnešného rokovania s tým, že dovoľujem si vás oboznámiť 

s tým, že najbližšie ešte v tomto mesiaci máme dve zasadnutia mestského zastupiteľstva   
a to ôsmeho o desiatej, prídu vám pozvánky, vtedy je slávnostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva s udeľovaním ocenení, ono nemá takúto formálnu podobu, je to vlastne len 
slávnosť na to, aby mesto Šaľa udelilo ocenenia, ktoré boli navrhnuté a vyhodnotené        
a schválené už v mestskom zastupiteľstve, ale udeľujú sa pri príležitosti Dňa samosprávy, 
ktorý je 10. decembra, tak vždy v nejakom najbližšom termíne, tento rok to bude ôsmeho; 

- a potom bude zvolané mestské zastupiteľstvo 15. decembra, kedy bude zvolané riadne 
pracovné rokovanie, pretože nemáme schválený rozpočet, sú pripravené nejaké všeobecne 
záväzné nariadenia, nejaké ďalšie body, zatiaľ nedokážeme materiály distribuovať 
komisiám, pretože komisie vzniknú najskôr v januári budúceho roku alebo teda vtedy, 
keď bude prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva, napriek tomu by som bol rád, keby sa 
aspoň dnes zvolení predsedovia oboznámili s materiálmi, ktoré patria do ich pôsobnosti,   
a preto aj žiadam pani prednostku, aby týmto predsedom boli tie materiály doručené, aby 
aspoň sa oboznámili, pretože komisia ako taká jednoducho nemôže vzniknúť, musíme 
urobiť výzvu verejnosti na to, aby sa zapojila do komisií a nemožno to urobiť do            
15. decembra, nevieme to spraviť,  

- týmto je program dnešného rokovania vyčerpaný, 
 
Mgr. Róbert Čibrik 
- len otázka, či my dostaneme tie materiály skôr? niekedy?  
 
Mgr. Jozef Belický 
- určite, to sa normálne distribuuje ako pred mestským zastupiteľstvom, tzn. že každý 

poslanec materiály dostane, len komisie neexistujú, oni sú aj zverejnené okrem toho tie 
materiály už pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, ale inak dostáva ich každý 
poslanec v elektronickej alebo v písomnej podobe, podľa toho, ak niekto potrebuje 
písomnú podobu, tak o ňu môže požiadať, obvykle doručujeme všetkým elektronicky; 
VZN-ka visia 15 dní predtým na úradnej tabuli už, čiže vtedy sa distribuujú aj poslancom, 
10 dní pred zastupiteľstvom sa distribuujú ostatné materiály, 

- ďakujem vám veľmi pekne za účasť, pardon Róbert, 
 
Ing. Róbert Andráši 
- chcem sa ešte spýtať, že výbory mestských častí už môžeme kreovať teraz, už pred týmto 

zastupiteľstvom, pred pätnástym alebo to až budúci rok?  
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno, oni existujú, výbory mestských častí, to pochádza z volieb vlastne, vy len sa vo 

výboroch dohodnete, že kto bude predseda a bude zvolávať a viesť nejakú administratívu 
a posúvať uznesenia výborov mestských častí; každý vie, kde je členom výboru mestskej 
časti, pretože tam bol zvolený, 

- ja, dobre, že si sa prihlásil, pretože bol by som zabudol na jednu veľmi podstatnú 
záležitosť, a to je, že tieto voľby, ktoré sú za nami, boli dvojimi voľbami a to aj voľbami 
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do samosprávy mesta, aj voľbami do vyšších územných celkov; z nášho mesta môžu ísť 
do Nitrianskeho samosprávneho kraja nás zastupovať štyria poslanci alebo z nášho 
okresu, pardon, štyria poslanci a som veľmi, veľmi rád, že môžem poblahopriať dvom 
našim poslancom, ktorým sa podarilo presvedčiť verejnosť a získať dostatok hlasov na to, 
aby sa dostali do zastupiteľstva vyššieho územného celku, a tak blahoželám Róbertovi 
Andrášimu, aj Róbertovi Tölgyesimu; samozrejme, že blahoželám aj zvyšným dvom 
poslancom za náš okres, aj novozvolenému predsedovi. 

 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, ukončil 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Marek Molnár 
 
 
 
Miloš Rehák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

          Ing. Jana Nitrayová                                    Mgr. Jozef Belický 
   prednostka Mestského úradu Šaľa                    primátor mesta 

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Andrea Súdorová 
Šaľa 12. decembra 2022   
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