
ZÁPISNICA 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 26. marca 2020 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 

 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, 
v súlade s § 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, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien  
a doplnkov rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012, 
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa  
1. októbra 2012.  
 
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných 17 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nahlásili poslanci: JUDr. Anna Torišková, Peter Hlavatý, Ing. Štefan 
Bartošovič.  
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta (hlasovalo sa zdvihnutím ruky): 
Za hlasovalo: 16 
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,  
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián 
Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek 
Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,  
Proti hlasovalo: 1 
Ing. Peter Andráši, 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4 
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková, 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Predkladané materiály 
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D. Majetkové záležitosti 

1. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou  
Duslo, a.s. Šaľa - materiál číslo D 1/2/2020  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

 
Časť III. Ukončenie 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: Ing. Peter Andráši, Peter Szalay 
Hlasovanie (hlasovalo sa zdvihnutím ruky):  
Za hlasovalo: 15 
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,  
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan 
Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš 
Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,  
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 2 
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi 
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4 
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková, 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupcovia primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta (ospravedlnená) 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Róbert Andráši a Ing. Ivan Kováč.    
Hlasovanie (hlasovalo sa zdvihnutím ruky): 
Za hlasovalo: 17 
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,  
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan 
Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,  
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,  
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4 
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková, 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Mgr. Jozef Belický, primátor mesta skonštatoval, že overovatelia zápisnice z 1. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 06. 02. 2020, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.  
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová  
a Bc. Veronika Jarošová.  
 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ospravedlňujem sa všetkým, že som zvolal toto zastupiteľstvo aj v tomto čase, keď bežne 

sa nezvolávajú zastupiteľstvá; chcem každého uistiť, že nie je to v rozpore so zákonom, 
prijali sme opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere nás chránia pred tým, aby sme boli 
šíriteľmi nákazy; viac sme pre to urobiť nevedeli; verím, že rokovanie bude konštruktívne 
aj vzhľadom k tomu, že sme zaradili len jeden bod programu rokovania, ktorý musíme 
nevyhnutne prerokovať; ja na to nemám kompetenciu, aby som sa v tejto veci rozhodol bez 
vášho súhlasu, alebo nesúhlasu.    

 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou  

Duslo,  a.s. Šaľa - materiál číslo D 1/2/2020  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- domnievam sa, že takéto rýchle schvaľovačky, aj keď údajne to máme z nejakého dôvodu, 

ja som teda nenašiel, p. primátor mi posielal niečo, že do 31. 03., možno to teda niekde je, 
ja som to nevidel, že by to v tých oficiálnych materiáloch niekde bolo; mne sa to teda vôbec 
nepáči, ja nie som proti tomu, aby sme sa vzdávali projektu plaváreň, ale takto narýchlo, 
my sa nerozprávame len o tom milióne, ktorý nám pošle štát, ale my sa rozprávame z môjho 
pohľadu o minimálne ďalšom milióne potrebnom na rekonštrukciu; nikto to doteraz 
nevyčíslil, nikto nevyčíslil tú technológiu, koľko bude stáť, nikto nevyčíslil repas bazénov, 
teda hlavne toho veľkého atď.; priznám sa, že keď sa pozerám aj na tie čísla, ktoré sú toto, 
neviem, kto teda došiel k tomu, že je najvýhodnejší nájom a potom odkup; keby k tomu 
malo dôjsť, určite by som bol skôr za odkup, teda ja nebudem za nič v tejto chvíli a ešte raz 
opakujem, nie som proti tomu projektu ako takému, ale chcel by som len upozorniť, že 
ideme do takého (nie určite vinou niekoho na meste) pomerne ťažkého obdobia, ktoré 
možno preklenieme za rok, za pol, za trištvrte, určite sa však treba pozrieť aj na to, aký 
investičný dlh má na iných veciach mesto; chceli sme tenisové kurty, máme tenisové kurty; 
investičný dlh ja neviem koľko tam je, 300 - 350 tisíc? je fajn, že máme tú halu na masový 
šport, hádzanú, do ktorej bude treba tiež niečo investovať; potrebujeme spraviť chodníky, 
musíme doriešiť parkovanie, to sú všetko investičné dlhy; osobne si myslím, že ten výber 
daní, keď to chvíľu pôjde takto, za minulý rok nám ešte dačo pošlú; určite nebude taký 
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skvelý, ako budú roky budúce; ďalšia vec je tá, určite máme pred sebou aj niečo, čo sa týka 
škôl; nikde nie je napísané, ja som sa pozeral aj na to, či sa na tom bude zúčastňovať aj 
niektorá z obcí, čo sa pravidelne ani nezúčastňujú; vyčíslené náklady, osobne si myslím, ja 
som to kedysi len tak z hlavy rátal, energie budú minimálne 10 tisíc, keď ich budeme platiť, 
mesačne, neviem koľko sú mzdy obslužného personálu, čiže na všetko toto treba myslieť; 
samozrejme aj investičný dlh voči domu kultúry; takže ja osobne v tejto chvíli nie som proti 
tomu, v tejto chvíli a takto narýchlo budem určite proti; nemyslím si, že keď vláda  
a či to bude Ministerstvo financií alebo Ministerstvo školstva, keď sa na to pozrú správnou 
optikou, tak určite keď budú chcieť kvôli deťom, ako je tu proklamované, mládeži atď. 
a samozrejme kvôli obyvateľstvu pomôcť, určite pomôžu aj neskôr, ako hneď teraz 
okamžite rýchlo uzavrieť s Duslom zmluvu; mne osobne sa to takto narýchlo nepáči, 
rozhodne nie,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- ja v podstate tiež mám výhrady k tomu, že je to takto narýchlo, je to vážna vec, vážne 

rozhodnutie a celá tá situácia, ktorá je teraz s tou krízou, otázka je len to, že aká bude veľká, 
tak s týmto mám najväčší problém aj ja, že sa tlačí na pílu a rozhodovať o takejto veci sa 
nedá za tak krátky čas; súhlasím s p. poslancom, ktorý spomenul, že máme rozbehnuté aj 
iné veci, do ktorých bude treba investovať, ktoré sú už teda rozbehnuté a je otázka, aké bude 
mať mesto príjmy, pretože už teraz napríklad vieme, že vymáhateľnosť DPH bude horšia, 
firmy nebudú platiť, bude sa to dotýkať všetkých nás, takže bolo by zodpovedné, aby sme 
mysleli na to, že nás nečaká nejaké pekné obdobie a zohľadniť to pri našom rozhodnutí; tiež 
som si tu zapísala reakciu na list primátora, rada by som vedela, píše tam, že už nebude 
takáto príležitosť, možno má zdroj na nejaké informácie, o ktorých nevieme, ale vláda je 
z inej politickej časti, takže neviem, že odkiaľ berie p. primátor takú istotu, že nebude;  
okej, pár rokov vláda plánuje financovať tieto dotácie pre zamestnávateľov z tých 
eurofondov, ale myslím si, že momentálne na to nevedia ani oni odpovedať, tak prečo to 
tvrdí p. primátor, že to tak bude, to by ma zaujímalo; ďalej, nedá mi to, ale musím reagovať 
na bod 3, že teda necítim sa, keď som hlasovala proti zvyšovaniu daní, že som bola pod 
nejakým tlakom občanov, alebo verejnej mienky, vôbec nie, urobila som to vedome, stojím 
si za tým aj teraz a myslím si, že sa to ukázalo ako celkom dobré rozhodnutie, ale okej, to 
je asi subjektívny názor p. primátora; vtedy mi nemalo záležať na vedomí verejnosti, teraz 
mi na nej má záležať, tak neviem ako mám toto pochopiť; jednoznačne, moje odôvodnenie, 
prečo som za to, aby sa to riešilo, nie som za to, aby sa na to takto tlačilo, nerátali sme s tým, 
čo sa stane teraz, nikdy nevieme, čo sa stane v budúcnosti, bude iné politické zloženie, na 
Dusle môže byť iný riaditeľ, takže ja zas verím v to, že v budúcnosť nám môže priniesť aj 
iné lepšie riešenia,   

 
Róbert Tölgyesi – faktická poznámka 
- nechápem, čo má DPH spoločné s rozpočtom mesta, neviem, nepochopil som to; môj názor 

je taký, že ja som z ekonomického hľadiska proti tejto plavárni a nemám problém to 
povedať aj občanom, proste táto plaváreň je v strate a nie jeden rok; 55 tisíc Eur doplácame 
na to každý rok, nehovoriac o tom, že Duslo tam dáva energie a tieto veci; keď si to 
zoberieme z druhej strany, keďže je to v strate, poďme ďalej, zrušme futbal, zrušme 
hádzanú, zrušme všetky veci, ktoré sú stratové, lebo toto všetko je strata; vy hovoríte o čase, 
áno čas je taký aký je, žiaľ bohu, ale keď si to zoberieme do budúcnosti, žiaľ prišiel tento 
koronavírus, či dostane mesto ešte raz takéto peniaze, zas je otázne, pretože aj výber daní 
teraz bude dlhší, odkladá sa, je otázne, či potom dostaneme peniaze na túto plaváreň; 
nechcem apelovať na vás, ale zoberme si to, nerobme teda nič, žiadny šport, ušetríme 
peniaze, budú to milióny ročne, nerobme ako nič a nechajme tie deti nech idú drogovať, 
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alebo neviem čo, nech niečo iné robia; je ten čas krátený, možno p. primátor vysvetlí prečo, 
ale proste je ten čas taký, aký je; tiež musíme preukázať do určitej doby, či máme nejaký 
vlastnícky vzťah k tej plavárni, alebo nie; ja viem, že sa vám to nezdá, možno vám to bolo 
málo vysvetlené, vysvetlenie ešte možno príde, ale ja zas hovorím jednu vec, neviem, či za 
tieto 4 roky, aj keď sa vymenila vláda, že či dostaneme ešte toľko peňazí na túto plaváreň 
ako sme dostali teraz; nemyslím si, že tie peniaze, keďže teraz vláda dáva na rúška, 
zdravotnícke pomôcky a pod. sa budú dávať ešte na takéto aktivity, ktoré máme my, alebo 
aj naše mesto,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka  
- ja by som nechytal p. Farkašovú za slovo, zrejme chcela povedať výber daní, možno to len 

nešťastne sformulovala; musím zareagovať na oboch predrečníkov, priznám sa, ja som sa 
nechcel dotýkať tej témy, koľko poslancov hlasovalo za zvýšenie daní, alebo nie; ja sám, 
hoci ste zatrhli nechanie dane za nehnuteľnosť, kde je podzemná garáž, som bol napriek 
tomu trebárs za a to si myslím, že to bol práve ten jeden hlas toho; čo sa týka príspevku  
p. Tölgyesiho, nikto tú plaváreň nezaznáva ako takú; to, že to je ťažká strata, potom to 
vymenovávať spôsobom to je strata, to je strata, tak teraz zamknime všetko, je to také 
pritiahnuté za vlasy, ale asi si nemôžeme dovoliť každú stratu len sanovať, resp. môžeme, 
keď budeme mať z čoho, ale nemáme tu ani ropný vrt, ani nič; tiež si nemyslím, že tá 
plaváreň je rok zavretá, alebo koľko, tiež si nemyslím, že sa zvýšil počet detí, ktoré fetujú, 
alebo neviem čo, p. Krištof má úspešné tie detské kluby, hádzaná sa výrazne posilnila a aj 
kvalitatívne zlepšila; zopakujme si, my na tú plaváreň nemáme a v dohľadnej dobe ani 
nebudeme mať; keby sme mali pokojnejšie obdobie, dajme bokom celý koronavírus, dajme 
bokom budúcoročné nižšie výbery daní atď.; sami vidíte, prečo si nekúpi tú plaváreň nejaký 
súkromný subjekt a neprevádzkuje, alebo Slovenský olympijský výbor, samé dediny okolo 
si nepovedia, že prídeme sem, dáme vám 100 tisíc Eur, nikto nič, stále Šaľa, celé roky Šaľa; 
podielové dane berie Močenok; neviem na koho pozemku stojí tá plaváreň, 

- teraz by sme mali rozhodovať o tej spaľovni, ktorá sa tak pekne volá, cirkulárna ekonomika, 
prečo im to neponúknuť, že počúvajte pomôžte nám s tým; ja proti takej spaľovni nebudem 
mať problém hlasovať, lebo z môjho pohľadu to je dobrý projekt, či to bude stáť o kilometer 
tade, alebo tade; ale nikto toto neurobil, či nám s tým pomôžu, len poďte hlasovať, lebo 
musíme; my vôbec nemusíme, čo si myslíte, že Duslo tú plaváreň zajtra niekomu predá? 
nepredajú ju nikomu; zbúrajú ju? nemajú na to peniaze zbúrať ju; tento milión nás počká; 
nemyslím si, že by nám normálny zdravý človek, ktorý vidí, že to mesto na to nemá, lebo 
my sme malé mesto, že ten úver, čo by sme si museli zobrať, že by niekto znovu nepriklepol 
za pol roka, za rok nejakú dotáciu; možno to bude ďaleko lepšie, toto je podľa mňa 
rychlovka; zapamätajte si, my na to nemáme, nič viac, nič menej; nie, že nechceme, chceme, 
nemáme,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- či na to máme, alebo nemáme, to asi nie je otázka hodná dňa; moje výhrady sú tie, že doteraz 

nám vôbec nebolo vyčíslené, že ten milión, ktorý nám má priklepnúť vláda, či nám to bude 
stačiť; ten milión je na opravu strechy; oprava a rekonštrukcia strechy má stáť milión, čiže 
my nebudeme mať vôbec žiadne peniaze na obnovu tej samotnej prevádzky; mne tu skorej 
chýba to, že nemáme vôbec ani predstavu o tom, že ako, či koľko a či vôbec je potrebná 
výmena nejakej technológie plavárne, výmena kachličiek, výmena prietokových čerpadiel 
atď., proste toto sú ďalšie veci, ktoré nás proste budú čakať, ktoré môžu stáť ďalšie pol 
milióna, aj viac; napr. p. Ščasný, ktorý je riaditeľ tej plavárne, raz povie, že milión nám 
stačí a zajtra môžeme spustiť plaváreň, druhýkrát nám povie, že ďalší milión budeme 
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potrebovať na opravu samotnej plavárne, neviem proste mne tu chýbajú informácie, snáď 
nám p. primátor ozrejmí tú situáciu,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- investičný dlh sme mali aj pred mesiacom aj pred rokom; majetok, ktorý sme zdedili, 

postupne rekonštruujeme, za ostatných 5 rokov bolo vyčlenené na opravu, rekonštrukciu, 
získanie nového majetku v podobe vybudovania majetku, predpokladám najviac peňazí za 
ostatných 20 rokov; vyčleňujeme veľkú časť rozpočtu a celkom sa nám darilo v získavaní 
eurofondových peňazí, z čoho sa veľmi veľa v našom majetku zrekonštruovalo, čiže toto 
nie je žiadna novota, ktorá by nastala dnes; napriek tomu pri prerokovaní tohto materiálu 
sme dostali mandát, lebo ja už som raz plaváreň predkladal, aby sme rokovali s Duslom 
Šaľa o podmienkach kúpy; nemyslím si, že by sme mali ísť smerom, že niekto je osvietenec 
a niekto tu nič nerobí; konštatovanie, že samozrejme nikto neurobil rokovanie so 
spaľovňou, ale čo by nie p. poslanec urobili, urobili aj vo vzťahu k plavárni,  

 
Ing. Peter Andráši  
- nemám o tom informáciu,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- nemáš o tom informáciu, ale vieš, že sa to nestalo, 
 
Ing. Peter Andráši  
- ja som nepovedal, že sa to nestalo, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- povedal si, že to neurobil nikto; urobil, aby som bol presný aj vo vzťahu k plavárni, len my 

si myslíme, že možné je aj z tohto projektu získať ďaleko viacej, ako je plaváreň; 
orientujeme sa na celkom iný projekt, aj vo vzťahu k spaľovni, ak to tu má stáť; jednoducho 
každý takýto podnikateľský zámer by mal priniesť nejaký rozvojový impulz tomuto 
regiónu; rokujeme, mali sme mať stretnutie 18. 03., bolo stornované z dôvodu, že sa už 
nestretávame, ale toto rokovanie nie je skončené a bude určite pokračovať; rokujeme 
o ďaleko lepšom projekte, než je plaváreň, alebo ďaleko dôležitejšom a verejne 
potrebnejšom podľa nášho názoru; až budeme mať jasné správy o tom, že či vôbec, tak oni 
prídu do zastupiteľstva a budú rokovať aj s vami o tom, čo sú priority tohto mesta a čo treba 
a čo by mohli podporiť; možno nám hrozí len odklad o pár rokov, p. poslankyňa, ja len 
k tomu, toto nie je idea, ku ktorej sa môžeme vrátiť bez zmeny za rok, za dva; toto je 
majetok, ktorý si vyžaduje údržbu; tento majetok už teraz chátra, je to zavreté už teraz rok 
a už chátra; ak ho necháme zavretý ďalších pár rokov v domnení a budeme čakať, že niekto 
možno nám takúto príležitosť posunie ešte raz, vystavujeme sa riziku, že ani nebude možné 
ho ešte raz obnoviť; ja som upozorňoval len na tieto riziká, ja nevstupujem nikomu do jeho 
slobody rozhodnúť sa, každý môže povedať áno chceme, alebo nie nechceme; toto je totižto 
vec priorít; ak medzi priority mesta Šaľa patrí to, že chceme túto plaváreň zachovať, potom 
si povedzme áno chceme a hľadajme riešenia; dnes je tá situácia takáto, za rok môže byť, 
po rokovaniach úplne v iných podmienkach než sú dnes, iná;  

- uznesenie vlády bolo schválené 19. 02., dnes je 26. 03.; niekto z tohto uznesenia vyplývajúc 
dostal úlohu ju zrealizovať; 30. 06. prebehne kontrola tohto uznesenia, či bolo vykonané; 
ten, kto má túto úlohu to zrealizovať je Ministerstvo financií SR, komunikujeme každý deň, 
komunikovali sme s Úradom vlády, tí nás presunuli na Ministerstvo financií, ktoré má 
priamo túto úlohu vykonať; oni nám určili termín, sú pripravení poslať nám tie peniaze, 
potrebujú k tomu uznesenie mestského zastupiteľstva a nájomnú zmluvu; my sme skúšali 
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jednať o termíne neskoršom ako 31. 03., nám bolo povedané po niekoľkých kolách 
rokovania, že 31. 03. je posledný termín, keď môžeme toto vykonať; ja som na základe toho 
zvolal zastupiteľstvo, ja nepotrebujem vás siliť urobme to skôr, ako mne principiálne aj za 
3 mesiace je to dobre, lenže teraz je táto príležitosť; 02. 04. ak tento projekt padne a ja som 
nezvolal zastupiteľstvo a nedal som šancu vám sa rozhodnúť, tak niekto sa ma opýta, že 
prečo; ja som urobil všetko preto v tejto chvíli, aspoň podľa seba, aby som umožnil 
rozhodnutie, či tie peniaze chceme a budeme tú plaváreň prevádzkovať, alebo ich nechceme 
a nebudeme to prevádzkovať; rozhodnutie ale nie je na mne, o tomto rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo; ja som svoj názor každému napísal,  

- čo sa týka rozhodnutia o zvyšovaní daní, tak na nič iné som nechcel poukázať, len na to, že 
dostanem tri podnety o tom, ako treba chrániť peniaze v rozpočte, ale pri hlasovaní daní 
bolo hlasovanie 12:8; jednoducho niekto nie je presvedčený o tom, že máme chrániť 
rozpočet, alebo takto, nie každý je o tom presvedčený, alebo nie v každom prípade rovnako, 

- čo sa týka toho, že nezaznávame plaváreň, no nezaznávame, akurát budeme hlasovať 
a môžeme hlasovať tak, že ju nechceme a tváriť sa, že my ju vlastne chceme, len sme 
hlasovali proti, aj toto sa dá; my sme neurobili to, že som napísal článok na facebook  
„ja neviem, čo s tým, prosím vás poraďte mi“, ako sa to stalo v prípade daní, aby sme tu 
rozpútali verejnú diskusiu do nekonečna; veď toto nebolo cieľom; cieľom je dať voľný 
priebeh tomu, čo si myslíte, ale s plnou zodpovednosťou za to, ako to dopadne; ja pre plnú 
zodpovednosť vás upozorňujem na to, že ak sa rozhodneme áno, čakajú nás problémy, 
pretože to treba dofinancovať, ak sa rozhodneme nie, veľmi pravdepodobne sa už k tomuto 
projektu nevrátime, to som tým chcel povedať, nič viac; jedna i druhá alternatíva je pre nás 
realizovateľná; ak sa rozhodneme áno, budeme hľadať ďalšie možnosti pre financovanie 
a budeme očakávať pomoc aj od P. Andrášiho k tomu, aby sme získali ďalšie peniaze, 
možno tvoju pomoc, alebo každého; samozrejme, že sa budeme snažiť a možno, že to aj 
nevyjde, aj to je možné; ak sa rozhodneme nie, aj my sa budeme snažiť to verejne rozchodiť 
aj argumentami, kde sú tie nebezpečia, ale jednoducho my sami bez vás to neurobíme 
a odďaľovať tento termín ďalej nebolo možné; rozhodnime sa, čo sú priority pri hlasovaní, 
ak medzi priority patrí toto, tak potom hlasujem áno; ak si myslíme, že medzi priority to 
nepatrí a že verejne ustojíme záujem ľudí o plaváreň, tak hlasujme nie; ja aj naďalej budem 
rokovať s tou spaľovňou ešte aj o tomto, pretože tam je úplne iná vec v súvislosti so 
spaľovňou; keby vznikla spaľovňa totižto, jeden z argumentov, ktorý nemalo dôvod 
rozpitvávať, tak po piatich rokoch my nemáme problém s energiami, resp. s dodávaním 
tepla, pretože spaľovňa vyprodukuje ďalšie množstvo tepla, ktoré pôjde do tohto rozvodu; 
ja len hovorím, že v úplne inej súvislosti, nie v súvislosti s tým, že teraz vyriešme kúpu 
plavárne, ale v súvislosti s tým, že je možné financovať energie aj po piatich rokoch z úplne 
iného zdroja, napr. zo spaľovne; je možné rokovať s Duslom, že dajte nám energie ďalších 
20 rokov, ako teraz to jednoducho vyrokovať nevieme; v tejto chvíli to, čo je v nájomnej 
zmluve, je maximum, čo sme dokázali; p. prednostka, p. zástupca, p. zástupkyňa, každý vie 
o tom, aké sú rokovania s Duslom; myslíte si, že ja som tým nadšený? tiež tým nie som 
nadšený, predstavil som vám to, čoho my sme boli schopní; ak ktokoľvek z vás je schopný 
vyrokovať lepšie podmienky, už dnes má moje pozvanie na najbližšie rokovanie s p. 
generálnym riaditeľom, takže ja sa tomuto nebránim, ja len hovorím o tom, že sme tu mali 
nejaký štandard, ak si ho chceme zachovať aj s tou plavárňou, super, budeme hľadať 
riešenia; ak nie, pokúsime sa to nejako verejne rozchodiť. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (hlasovalo sa zdvihnutím ruky): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom krytej plavárne so spoločnosťou Duslo 
a.s. Šaľa, 

B. schvaľuje 
uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom rekonštrukcie a následného prevádzkovania  
krytej plavárne bez súpisného čísla postavenej na parc. č. 6040/208 a čerpacej stanice 
postavenej na parc. č. 6040/209 ako aj pozemkov parc. č. 6040/208, zastavaná plocha  
a nádvoria o výmere 3144 m2; parc. č. 6040/209, zastavaná plocha a nádvoria o výmere  
832 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne 
územie Močenok v C registri KN na liste vlastníctva č. 841 – vo vlastníctve spoločnosti 
Duslo, a.s. Šaľa, za nájomné 37 854,- EUR/ročne do 31. 12. 2030 od spoločnosti Duslo,  
a.s. so sídlom Administratívna budova s. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, za  
splnenia podmienok: 
1. mesto Šaľa počas doby nájmu bude uhrádzať skutočné náklady za služby súvisiace 

s užívaním predmetu nájmu, 
2. počas prvých 5 rokov bude náklady na vykurovanie znášať Duslo, a.s. Po uplynutí  

5 (piatich) rokov doby nájmu bude uzatvorená osobitná zmluva o dodávke tepla do 
predmetu nájmu, pričom cena tepla bude stanovená na základe platného cenníka 
prenajímateľa, 

3. mesto Šaľa na vlastné náklady zabezpečí sprevádzkovanie krytej plavárne a najneskôr 
do 31. 12. 2030 odkúpi krytú plaváreň za osobitne dohodnutú kúpnu cenu.  

 
Za hlasovalo: 14 
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír 
Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, 
PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,  
Proti hlasovalo: 3 
Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Bc. Dominika Jarošová, 
Zdržalo sa: 0 
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4 
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, JUDr. Anna Torišková, 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Mgr. Jozef Belický 
- prijali sme rôzne opatrenia, zrejme to sledujete, čo musíme zo štátu, opatrenia nám chodia 

takmer každý deň, buď uznesenie hlavného krajského hygienika, uznesenie vlády, 
uznesenie ústredného krízového štábu, uznesenie každého, kto si niečo vymyslí; najnovšie 
máme povinnosť pripraviť miesto pre tých, ktorí budú karanténovaní, no proste je toho 
dosť; okrem iného máme vlastné opatrenia, ktoré vykonávame; podarilo sa nám včera 
vydezinfikovať autobusové zastávky, dokonca aj železničnú stanicu, čo sa veľmi teším, 
lebo sa tam združujú ľudia, musia tam prísť, lebo inak sa nevedia dostať; dnes máme 
pripravených myslím 3926 alebo 3936 rúšok pre všetky osoby v našom meste staršie ako 
65 rokov; rozdistribuovať toto vôbec nie je jednoduché, lebo pošta nefunguje tak, ako by 
mala, už neberie zásielky, zásielky obyčajnej pošty sa dostávajú na rad až za 3 dni, takže 
sme sa rozhodli pre inú distribúciu a chceme vás poprosiť o pomoc; vieme rozdistribuovať 
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tieto rúška do bytových domov cez správcov, majú pripravené celé sady, ktoré 
rozdistribuujú konkrétnym ľuďom do schránok; nie je to o tom, že tým ľuďom to treba dať 
do ruky; je to označené, že toto rúško je určené seniorom nad 65 rokov; je v tom sprievodný 
list, v ktorom majú napísané, ako ho majú používať; máme ale ulice s domami, ktoré 
správcov nemajú, vynímam z tohto však poslancov, nech sa ale nikto neurazí, p. poslancov 
Barana, Kováča, Grella, Bartošoviča a Gomboša; z tých mladších poslancov, ak má niekto 
záujem a chcel by v tomto pomôcť, tak tie rúška sú pripravené na evidencii obyvateľov, 
dievčatá tam čakajú, kým niekto príde a vedia vám dať jednu sadu s dvomi, alebo tromi 
ulicami do ruky, zvlášť majú Veču, zvlášť majú Šaľu, ak vás to nebude obťažovať, máte 
tam určené adresy, kam to treba doručiť; máme aj dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili, zajtra 
ráno prídu, budú to roznášať aj naši zamestnanci a aj policajti, ktorí to roznesú správcom; 
ak by ste čokoľvek potrebovali, alebo mali nejaký dobrý nápad súvisiaci s ochranou 
obyvateľstva pred šírením nákazy, naozaj to uvítame, lebo aj vymýšľať opatrenia nie je 
jednoduché; ak budete šíriť len osvetu „Buď doma“, pomôžete susedom s nákupom, ak má 
viac rokov, naozaj vám bude vďačná celá verejnosť.       

 
 

ČASŤ III. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2020.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva  
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Róbert Andráši 
 
 
Ing. Ivan Kováč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 14. apríla 2020   
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