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ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

5. marca 2005 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapisovateľky: Ing. Anna Sedláková, Adriana Bosá 
 
 

 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, 

overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Ing. Tibor Baran, 
primátor mesta v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva schváleného uznesením MsZ č. 4/2003, bod VIII, účinného od 26. júna 2003. 
 
Ing. Tibor Baran privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 21, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení:  
MUDr. Nora Švecová – ohlásila neskorší príchod, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, MUDr. 
Ladislav Szarka 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu bolo verejné. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
 
Prezentácia: 20 
Za:  17  
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, 

overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
2. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva  č. 1/2005, časť XVI., bod 1 zo 

dňa 24. februára 2005 – Ponukové konanie o odpredaji výmenníkových staníc 
(materiál číslo D 1/1/05)   

 
3. Záver 
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Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
 
predseda: Ing. Ivan Kováč 
členovia: MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár 
 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie pracovného predsedníctva - podľa rokovacieho poriadku 

 
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora 
 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
 
Primátor Ing. Tibor Baran predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice  
nasledovne: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
Ing. Jozef Husárik 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    0     
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Určenie zapisovateľov 
 
Za zapisovateľky mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Anna Sedláková a Adriana 
Bosá. 
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2. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva  č. 1/2005, časť XVI., bod 1 zo 
dňa 24. februára 2005 – Ponukové konanie o odpredaji výmenníkových staníc 
(materiál číslo D 1/1/05)   
Predložil Ing. Miroslav Polónyi 

 
Ing. Tibor Baran, primátor 
Zhrnul fakty posledných dní. 
Na 1. riadnom zasadnutí MsZ boli v rámci schváleného programu prerokované výsledky 
ponukového konania na odpredaj výmenníkových staníc. Tomuto rokovaniu predchádzali 
úkony súvisiace s vyhlásením ponuky, vymenovaním komisie pre vyhodnotenie ponúk, 
príprava materiálu pre rokovanie MsZ, prerokovanie v MsZ a schválenie poslaneckého 
návrhu MUDr. Jozefa Grella. MsZ svojim hlasovaním prijalo uznesenie,  ktorým odsúhlasilo 
odpredaj v súlade s návrhom komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky.  
Do tohto procesu sa postupne vsúvali okolnosti, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie (čítanie 
anonymného listu, spochybňovanie výberovej komisie). Napriek rozsiahlej rozprave 
a množstvu faktických pripomienok neboli predložené žiadne argumenty alebo dôkazy, na 
základe ktorých by bol presvedčený, že tento proces bol nezákonný, alebo by bol mal vady, 
pre ktoré ho nie je možné ukončiť. Po dohode s poslancami MsZ a v súlade so záverečným 
hlasovaním, prerušil rokovanie MsZ s pokračovaním 17. marca 2005 (za 21 dní). Zo zákona 
má povinnosť rozhodnúť, resp. podpísať alebo nepodpísať uznesenie prijaté na rokovaní MsZ 
do 10 dní od schválenia.  
Už počas rokovania došlo k polarizácii na výsledkoch hlasovania, kde skupina poslancov 
podporujúcich schválené uznesenie očakávala zo strany primátora definitívne rozhodnutie 
a skupina nespokojná s výsledkom sa dožadovala pozastavenia uznesenia. Celý proces začal 
byť následne spochybňovaný vo všetkých bodoch konania.  
3. marca 2005 zasadala MsR, kde bol celý postup opätovne vysvetlený, opätovne odznelo 
množstvo argumentov pre i proti. Záverom MsR bol primátorom akceptovaný poslanecký 
návrh Ing. Miroslava Polónyiho na zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ na deň 5. marca 
2005, teda v lehote pred uplynutím 10 dní, s cieľom prerokovať návrh na zrušenie uznesenia.  
Necíti sa byť zodpovedný za výsledok hlasovania MsZ k predmetnému bodu rokovania dňa 
24. februára 2005. Na základe vyjadrení právnikov bol postup rokovania v súlade s platným 
právnym poriadkom upravujúcim rozhodovanie orgánov samosprávy a odmietol sa 
podriaďovať tlakom rôznych skupín poslancov. Necíti, že predmetné uznesenie MsZ by bolo 
protizákonným alebo že by bolo uznesením, ktoré je pre mesto zjavne nevýhodné.  
Dnes nevidí žiadnu záruku, že v ktoromkoľvek budúcom ponukovom konaní je možné získať 
vyššiu cenu.  
Nikto, okrem primátora, nenesie zodpovednosť ani za podpísanie, ani za pozastavenie 
uznesení. Keďže uvedené uznesenie nie je v rozpore s jeho presvedčením, nezdieľa názor, že 
o tomto, ako sa rozhodne, by malo predbežne rozhodnúť MsZ.  
Všetky uznesenia z rokovania posledného zastupiteľstva boli 4. marca 2005 podpísané.  
V obchodnom vzťahu, ktorý pri odpredaji majetku medzi mestom a kupujúcim vzniká, nemá 
mesto nadradené postavenie, ale postavenie rovnoprávneho obchodného partnera.  
Všetci uchádzači boli zaviazaní povinnosťami, ktoré všetci akceptovali, a ktoré všetci, i za 
cenu finančnej náročnosti, splnili.  
Odsúhlasenie a následné rušenie je vecou každého z poslancov, je vecou názoru, do akej 
miery to vyvoláva dôveryhodnosť alebo nedôveryhodnosť v očiach verejnosti.  
Verí v základné demokratické princípy i v princíp delenia moci v samospráve a je 
presvedčený, že svoje rozhodnutie náležite uvážil a prispeje k upevneniu právnej istoty 
v rozhodovaní v orgánoch samosprávy i pre budúcnosť.  
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- technická poznámka - po konzultácii s Ing. Miroslavom Polónyim a JUDr. Ladislavom 
Kelemenom sa toto považuje za normálny bod programu, ku ktorému bude otvorená 
rozprava, 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
- nakoľko na 1. riadnom zasadnutí MsZ 24. februára 2005 došlo pri prerokovaní 

predmetného materiálu, podľa názoru viacerých poslancov, k porušeniu rokovacieho 
poriadku a podľa vyjadrení niektorých poslancov i k zmätočnému hlasovaniu, je žiadúce, 
aby sa dané hlasovanie zrušilo a poslanci MsZ mali možnosť o danom majetku rozhodnúť 
v novom hlasovaní, 

- zároveň sú hlavne pochybnosti, že pokiaľ je v platnosti ešte aj uznesenie z 2. riadneho 
zasadnutia MsZ z roku 2004 v časti XVII., bod 13, kde bol majetok odsúhlasený 
a vložený do základného imania MsBP spol. s r .o., či by bolo možné bez zrušenia tohto 
uznesenia dať hlasovať o novom uznesení, týkajúceho sa toho istého majetku mesta, môžu 
nastať isté komplikácie, keby sa obe strany – MsBP spol. s r.o. a firma SOLUM s.r.o. 
mohli dožadovať toho istého majetku, 

- predniesol návrh na uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. ruší 
1. uznesenie MsZ prijaté dňa 24. 2. 2005 k bodu D 1/1/05 – Ponukové konanie 

o odpredaji výmenníkových staníc, 
2. výberové konanie na odkúpenie objektov výmenníkových staníc a hydrofórovej 

stanice nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Šaľa, 
B. ukladá 
predložiť návrh o spôsobe nakladania s výmenníkovými stanicami a hydrofórovou 
stanicou na najbližšie riadne rokovanie MsZ. 
T: 2. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ 

 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- vyprosil si invektívy, ktoré použil, keď na MsZ ani nebol, žiadal o ospravedlnenie,  
- hlasovanie prebehlo podľa zákona, všetky veci týkajúce sa prvého stretnutia komisie boli 

riadne vysvetlené, všetky podmienky boli splnené,  
- nebolo mu jasné, o čom sa má hlasovať, keď primátor uznesenie podpísal, malo by byť 

platné,  
 
 
Hlasovanie o návrhu na uznesenie ako celku:  
 
Prezentácia:  21    
Za:  16    
Proti:    3    
Zdržal sa:   2  
 
 
MsZ   p r i j a l o    uznesenie v nasledovnom znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. ruší 
3. uznesenie MsZ prijaté dňa 24. 2. 2005 k bodu D 1/1/05 – Ponukové konanie 

o odpredaji výmenníkových staníc, 
4. výberové konanie na odkúpenie objektov výmenníkových staníc a hydrofórovej 

stanice nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Šaľa, 
B. ukladá 
predložiť návrh o spôsobe nakladania s výmenníkovými stanicami a hydrofórovou 
stanicou na najbližšie riadne rokovanie MsZ. 
T: 2. riadne zasadnutie MsZ      Z: prednosta MsÚ 
 
 
Ing. Tibor Baran, primátor 
- požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala prijaté uznesenie,  
 
Ing. Ivan Kováč, predseda návrhovej komisie, prečítal a potvrdil správnosť prijatého 
uznesenia.   
 
 
3. Záver 

 
Nakoľko bol vyčerpaný program rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, Ing. Tibor Baran, primátor mesta, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť 
a ukončil mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  

 

Materiály týkajúce sa rokovania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa 
nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 
Ing. Miroslav Polónyi 
 
Ing. Jozef Husárik 
 
 
 
 
 

Ing. Tibor Baran       Bc. Jozef Belický 
   primátor mesta        prednosta MsÚ 

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Anna Sedláková 
Adriana Bosá 
Šaľa 17. marca 2005  


