
, Y 7 ,
VYROCI{A SPRAVAMESTA

V

SAĽA
ZAROK 2O2O



Výľočná spľáva mesta Sal'a za rok2020

Spľacoval:
Ing. Jana Kováčiková v.ľ.
rozpočtáĺ a analýik
Ing. Gabriela Nožičková v.r.
hlavná účtovníčka

o

* *

Mgr Jozef Belický
primátoľ mesta

*

*
1

*

*

v ali dňa. 2 /



Obsah:

Obsah
1. Zák|adnáchaľakteľistika mesta Šal'a.......

1.l. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstavitel'ov ...........

l .2 Mestsk e organizácle
2. Základná charakteľistika konsolidovaného celku

2.I Geogľafickéúdaje...
2.2 Demografické údaje
2.3 Ekonomiskéúdaje...
2.4 Symboly mesta........
2.5 História mesta..

........... 1

4
4
7

9
9

0
1

I

-...-.1

2.6 Kultúrne pamiatky
2.7 Výchova a vzdeláv anie ..

2.8 Zdravotníctvo
2.9
2.10
2.tl
2.r2
2.13
2.I4 Partnerské mestá

Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu mesta za rok2020...
Hospodárenie príspevkovej or ganizácie oS S ...'......
Hospodáľenie MeT Saľa, spol. S.r.o...

4. Výstedok rozpočtového hospodárenia mesta Šal'a za rok2020

5.2 Zdroje kľýia
5.3 Záväzky Mesta Šaľak 3t.l2.202O
5.4 Pohľadávky mesta Šaľa k 3I.t2.2020

Sociálne zabezpečenie'....
Kultúľa

.....13

.....14

..... 16

.....16
.................. 17

.,....'...,....'.. 17

3. Informácie o vývoji obce z pohl'aduľozpočtovníctva............ ..............20
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov zarok2020..'......
Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu mesta za rok 2020 ..............

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

.................. 21

19

30

JJ

42
42
42
42
42

2T

..,....,,.,..,....25

.................. 27
28

5. Infoľmácia o vývoji obce z pohl'adu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a
konsolidovanÝcľ:::::::::::_::::: 

:::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::1l

......34

6. Hospodáľsky výsledok za 2020 _ vývoj nákladov a výnosov za mateľskú účtovnú jednotku a
konsolidovaný celok ........ 36

7. Ostatné dôležité infoľmácie .............. 38
7.I Pijaté gľanty a tľansfeľy
7.2 Poskýnuté dotácie

.................. 35

.................. 38
40

7.3 Investičné akcie zrea|izovane v ľoku 2020 ............40
7.4 Predpokladaný budúci vyvoj činnosti
7.5lJdaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti .....
7.6 Udalosti osobitného ýznamu po skončení účtovného obdobia...........
] .7 Ostatné skutočnosti .............'.'
7.8 Spľávy o stave súdnych sporov v roku 2020

Výrok audítora 2020 ..'....... .......,,...46



l, Zák|adná chaľakteľistika mesta Šal'a

Mesto Šal'a je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej ľepubliky, združuje
občanov, ktorí majú na jeho uzemi trvalý pobý, je pľávnickou osobou, ktorá samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Zák|adnou úlohou mesta pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvojjeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Názov: Mesto Šaľa

S!d!o: Námestie Sv. Trojice 7,92715 Šaľa

lČo: oo:oo tss

Telefon: 031 770 5981

Webová stľánka: www.sala.sk

1.1. Organizačná štľuktúra obce a identifikácia vedúcich pľedstavitel'ov

1. oľganizačné členenie MsU:
a) kancelária primátora mesta
b) útvaľy pľiamo riadené primátorom mesta
c) kancelária pľednostu MsÚ
d) odbory priamo riadene prednostom MsÚ
e) ľefeľáty.
2. Kanceláľia primátoľa mesta je oľganizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti
sekľetariátu a pľotokolu primátora mesta. Kanceláriu riadi vedúcikancelárie.
3. Utvar je organizačná jednotka úľadu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti primátora
mesta. Utvar je funkčne zameruný na súhrn činnosti patriacich odbome do jedného celku,
pričom útvar môŽe bý tvorený' zreferátov. Utvar riadi vedúciútvaru'
4. Kanceláľia pľednostu MsU je organizačná jednotka,ktorá vykonáva činnosti sekretariátu
a protokolu prednostu a súčasne vykonáva iné odboľné a prevádzkové činnosti. Kancelária
pľednosfu je tvorená z rcferátov. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie.
5. odbor je organizačná jednotka úradu, ktoľá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti pľednosfu.
odbor jc funkčne zameraný na súhľn činností patľiacich odborne do jedného celku, pričom
odboľ môže byt tvorený zreferátov. odbor riadi vedúci odboru.
6. Refeľát je úsek, ktoľý plní úlohy úzko špecifického charakteru odborne potrebných pre
zabezpečenie úloh referátu, resp. činnosť útvaru alebo odboru. Referát riadi buď priamo vedúci
útvaru alebo odboru, alebo odboľný refeľent, ktoľý odborne koordinuje prácu refeľentov.
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oľganizačná štľuktúra MsÚ v Šali:

a) Kanceláľia pľimátora
Refeľát pre kultúru a šport
Hovorkyňa

_ -'Personálny amzdový referát
b) Utvaľ hlavného kontľolóľa mesta
c) Spoločný školský úrad
d) Mestské kultúľne stredisko
e) Pľednosta
f) Oddelenie ekonomiky a podnikania
g) oddéIénie spľávy majetku a zariadenímesta
- Refeľát správy budov azanaďeni
_ Referát majetkový
h) oddelenie organizačné a spľávne
- Matričný úrad
- Refeľát evidencie obyvateľstva a ohlasovania
- Referátorganizačný
- Reťerát sociálnych vecí
i) oddelenie stľatégie a komunálnych činností
- Referát pľe ľozvojovú stľatégiu a štruktuľálne fondy
- Referát životného pľostľedia
- Refeľát dopľavy a technických činností
- Referát investičných činností
j) Stavebnýúrad
k) Refeľát pľávny averejného obstaľávania
D Refeľát informatiky

Komisie Mestského zastupitel'stva v Sali:
- Komisia pre sociálne, zdtavotné a bytové otázky
- Komisia kultúry a cestovného ruchu
- Komisia mládeže a športu
- Komisia ekonomická
- Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
- Komisia Životného prostľedia, veľejného poriadku a bezpečnosti
- Komisia školstva

Poslanci mestského zastupitel'stva 20 1 8 - 2022

Ing. Róbeľt Andráši
MUDr. Jozef Gľell

Mgr. Mária Farkašová
Ing. Marián Krištof

Peteľ Szalay
Róbeľt Tôlgyesi

RSDr. Peteľ Gomboš

Peter Hlavatý
Ing. Gabriela Lacková
Bc. Dominika Jarošová

Ing. Tiboľ Baľan
PaedDľ. Danica Lehocká,

PhD.
Ing. Štefan Bartošovič
Ing. Tomáš Mészáros

Ing. Peteľ Jaľoš
Ivan Kováč

Ing. Maľek Molnár
Ing. Slavomír Kališ

Miloš Rehák
Ing. Peter Andráši

JUDr. Anna Torišková
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Pľimátor mesta Šal'a

Mgľ. Jozef Belický

Zástupkyňa pľimátoľa mesta Sal'a

PaedDľ. Danica Lehocká' PhD.

Zástupca pľimátora mesta Šal'a

Róbeľt Tiilgyesi

Ť
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t .: {:
.. #.
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Dátum
založenia

organizácie Názov oľganizácie Adresa organizácia
1.9.t967 Základná škola s MŠ, Bernolákova 1, Šal'a Bernolákova 1, Šaľa rozpočtová
r.9.1991 Zák|adná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa Hollého 48, Šaľa ľozpočtová
1.9.1972 Základná školas MS J. Murgaša,Homá22,

Šaľa
Hoľná 22,Šal'a

ľozpočtová
t.9.1984 Základnáškola J. C. Hronského, Kľátka 2, Šaľa Kľátka 2, Saľa rozpočtová
t.4.1963 Základná škola Ľ. Štúľa, Pionierska 4, Šaľa Pionieľska 4, Saľa rozpočtová
I .9.1951 Základnáškola s MŠ P. Pázmánya,P'Pázmaňa

48, Šaľa
P.Pázmatla 48, Saľa

ľozpočtová
t.9.t952 Základnä umelecká škola, Kukučínov a 27, Š aľ a Kukučínova 27,

Šaľa rozpočtová
1.6.19ó8 Centrum voľného času, M. R. Stefánika l2,

Šaľa
M. R. Štefánika 12,
Šaľa rozpočtová

28.1.196s Mateľská škola, Budovateľská 19, Šaľa Budovateľská 19,
Šaľa rozpočtová

1.4.2002 Mateľská škola, DruŽstevná 22,Šaľa DruŽstevná 22,Šaľa rozpočtová
1.9.1987 Materská škola, Hollého 40, Šaľa Hollého 40' Saľa ľozpočtová
t.9.t977 Materská škola, 8. mája 2,Šaľa 8. mája 2, Šaľa rozpočtová
t.9.1967 Mateľská Škola, okruŽná l, Šal'a okruŽná l, Šaľa rozpočtová

27.r2.r979 Mateľská škola, P. J' Šafárika394l2,ŠaYa P. J. Šafarika39412,
Šaľa rozpoétová

1.11.2009 Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Hlavná 6l/l5 rozpočtová
20.9.2015 Domov dôchodcov Šaľa Nešpoľova l0l0/19,

Šal'a
ľozpočtová

I .1 .1991 or ganizácia so ci álne j starostlivosti mesta Š aľa Horná ul. l1 príspevková

31.1.1995 MeT Šal'a spol. s r'o
Partizánska20 obchodná

spoločnosť

1.2 Mestské oľganizácie

Konsolidovaný celok zahÍňa 16 rozpočtových organizác1í, 1 pľíspevkovú organizáciu, l
obchodnú spoločnost', ich identiťrkačné údaje sa nachádzajú v nasledovnom prehľade'

oSS Šaľa _ organiztÍcia sociúlnej starostlivosti Šal'a

Vznikla na zák|ade uznesenia Mestského zastupiteľstva č. ZlI99l-MsZ zo dňa 3l.1.l99l ako
pľíspevková organizácia mesta, ktoré je jej jediným ziaďovateľom. KaŽdodenne plní svoje
zák|adĺé poslanie, ktoqým je prostľedníctvom účelových zaiadeni poskýovať sociálne sluŽby
obyvateľom mesta v oblasti pomoci rodinám s deťmi, zdľavotne ťažko postihnut;im a seniorom,
občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc i spoločensky neprispôsobiqým. Pľedmet činnosti
organizácie je vymedzený v zriaďovacej listine nasledovne:
a) poskýovanie sluŽieb sociálnej pomoci
b) verejno-prospešné sluŽby v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (sluŽby detskýchjasieľ)
c) zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci v rozsahu

vymedzenom osobitn1ýĺni zákonmi
d) všestranne napomáhať občanom mesta odkázaným na sociálnu pomoc pri ich integľácii'

spoločenskom uplatnení a sebare a|izácíi.
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organizácia prešla od svojho vzniku výtaznými zmenami ovplyvnenými tľansformáciou
sociálnej sféry spoločnosti, legislatívn5rmi procesmi, ale najmä snahou vybudovať v meste takú
sieť sociálnych sluŽieb, ktoľá dokáŽe uspokojit' čo najširšiu potrebu jeho obyvatel'ov.

Mestskú knižnica _ Mestskĺi knižnica Jtína Johaniĺlesa v ŠaIi

História novodobých kniŽničných sluŽieb v Šali je spätá s ľokom 1924, kedy bola v meste
zaloŽená Maďaľská obecná kniŽnica. V roku 195l bola zriadenä okľesná ľudová knižnica'
IfuiŽničný fond b;ývalej obecnej kniŽnice nebol automaticky začlenený do fondu novo
konštituovanej inštitúcie. V ľoku 1952 popri primárnej kniŽnično-výpoŽičnej činnosti, začala
kniŽnica postupne plnit'aj funkciu metodického orgánu. Usmerňovala prácu iných kniŽníc V
okľese Šaľa, napr. pn zavádzaní jednotného systému spľacovania kniŽničného fondu a
evidencie vypoŽičiek. Po územnej reorganizácií, v roku 1960, plnila kn1Žnicado roku 1968 tieŽ
funkciu obvodnej kniŽnice. Mala pridelených 12 ľudových kniŽníc v okruhu Šale, kde
vykonávala metodickú činnost'. od roku 1969 patn|a kniŽnica organlzačne pod okľesnú
kniŽnicu v Galante. Súčasne začala pod vedenírn vtedajšej riaditeľky Márie Tóthovej plniť
funkciu mestskej kniŽnice. V roku 199l sa stala súčast'ou Kultúmo-spoločenskej oľganizácie
mesta Šaľa. V roku 2OO2 bola kniŽnica' na základe uznesenia mestského zastupiteľstva,
organizačne začlenená pod oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry. od vzniku po
súčasnosť pľešla kniŽnica mnohými zmenam| personálnymi' organtzačnými. Trvalé
sídlo si po dlhšom čase našla v ľoku 1981 v novostavbe na Hlavnej ulici. Vjúni
2008 bola uznesením mestského zastupiteľstva pľemenovaná na Mestskú kniŽnicu Jána
Johanidesa. Dňa 1 .1 1 '2009 vznikla ľozpočtová organizácia Mestská kniŽnica Jána Johanidesa
v Šali.

Met Saľa, spol. s.r.o, - Mestské tepldrne

Spoločnosť Met Šaľa, spol. s.r.o. bolaza|oŽená 31.1 .|995. Jedin1im spoločníkom spoločnosti
je mesto Šaľa zastúpené primátorom. Tepelné hospodáľstvo spoločnosti tvoľia dve centrálne
kotolne CK 31 a CK 34, pťrmáme rozvody tepla a odovzdávacie domove stanice tepla (l22
DoS a 4 oST). Z toho MeT Saľa, spol. s ľ.o. dodáva teplo do 2 oST a DoS patriacich
odberateľom. od roku 2014 spoločnosť prevádzkuje dve centrálne kotolne:
CK 3l, Kvetná ul. v lokalite mesta Šaľa,
CK 34, Komenského ul. v mestskej časti Šaľa- Veča.

Domov dôchodcov Šal'a

Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovouorganizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,
ktorá bola znad'enáza účelom poskýovania sociálnych sluŽieb pre občanov Mesta Šaľa, ako aj

pre občanov iných miest a obcí. Je to zariadenie, ktoré poskytuje sociálne sluŽby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaŽkého zdravotného postihnutia, nepnaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na vysokej úľovni
opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Hlavn;ým cieľom je spokojnosť a pohodlie klienta.
Celková kapacita zaiadeniaje 75 miest v Zaiadení pre seniorov (ZPS) a 5 miest v Zanadeni
opatrovateľskej sluŽby (ZoS).
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2. Zák|adná cha ľa kteľistika konsolidovaného celku
obec je samostatný izemný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. obec je
právnickou osobou, ktoľá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvojjej územia
a o potľeby jej obyvateľov.

2.l Geogľafické údaje

Geo gľafická poloha me Sta

na pravom a ďolňého tóku váhu nďT7"52'30'-ýchďtĺn{Tl ŽT
a 48" 9'30'' seveľnej šírky v nadmorskej výške 1 18,8 m. Šaľa sa rozkladána úľodnej níŽine na
rovine vo výmeľe 4.497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poľiečnom va|eležimestská
časť Veča, ktoľá sa so Šaľou z|,bči\a1. januára 1960. Kmestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a
Kilič.

KriŽujú sa fu vpnamné cestné aželezničné komunikácie. Šaľa je vzdialeĺáod Nitry 29km, od
Tmavy 35 km a od Bratislavy 69 km.

Susedné mestá a obce

- mestá: Nitľa, Nové Zámky' Šurany, Koláľovo, Galanta,Sereď
- obce: Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Homá Kráľovét, Kráľová nad Váhom, Močenok,
Neded, Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec
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2.2 Demogľafické údaje

Mesto Šal'a je najväčším sídlom spomedzi 13 administratívnych jednotiek okľesu Šaľa. S
počtom obyvatel'ov 21 34O má Šaľa pľibliŽne 44 % podiel z celkového počtu obyvatel'ov
okresu. Jeho demografický vyvoj potvrdzuje všeobecné nepriaznivé trendy, ktoré sa prejavujú
ako v rámci SR tak i v rámci ostatných krajín EU. Počet obyvatel'ov mesta má klesajúcu
tendenciu. Ak malo mesto Šaľa k sčítaniu obyvateľov v ľoku 200l presne 24 564 obyvateľov,
v roku 20l1 to bolo 23 554 obyvateľov, čo znamená pokles o l 010 obyvatel'ov v priebehu l0
rokov' V roku 20l5 bol počet obyvatel'ov 22579, v roku 20l6 bol 22323,vroku 20|7 malo
mesto 22 070 EUR obyvateľov, v roku 20l8 klesol počet obyvateľov na21732 a v ľoku 2019
klesolpďet obyvateľov na21 529

Počet obyvateľov:
- počet obyvateľov k31.12.2020:21 304 (z toho 10 332 muŽov a I0 972 žien)

Počet obyvateľov v miestnych častiach Šaľa
Šaľa: 14 540
Veča: 6 684
Hetméň: 52
Kilič:28

Počty obyvateľov podľa vekových kategórií

Šmfisfika

Počty obyvatel'ov podl'a
vekových kategórií k 3l.12.2020

VEK Zenv Muži SPOLU
00.-06 488 580 1068

06.-15. 812 871 r683

15.-18. 27r z4z sl3
r8.-25. 6ll 700 131 I

25.-30. 624 669 1293

30.-40. 1463 1643 3106

40.-50. 1864 189s 3756

50.-60. t6s6 1523 3r79
60.-65. 859 682 I54T
nad 65 2324 I s30 3854

spolu t0 972 10 332 21 304

pľíľastok úbytok stav
k31.12.2020narodení pľist'ahovaní spolu úmľtie odsťahovaní spolu

T52 206 358 245 338 583 21 304
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2.3 Ekonomické údaje

Nezam e stnanos ĺ' v okr e s e

od konca ľoka 2008 mal vývoj evidovanej mieľy nezamestnanosti (MEN) v okľese Šaľa rastúci
trend. Tento stav bol zapnčiĺený najmä zniŽenim počtu pracovných miest a poklesom tvorby
nových pracovných miest. Pozitivny trend sa zača| prejavovat' od roku 2014. od februára _
maľca 2020 sazačalprejavovat'negatívny trend vývoja nezamestnanosti z dôvodu nastupujúcej
pandémie COVID l9. Vyvoj miery nezamestnanosti je uvedený v nasledujúcej tabul'ke:

Zdroj SVaR

2.4 Symboly mesta

Symbolmi mesta sú:

a) eľb mesta Šaľa,
b) zástavaa vlajka mesta Šaľa,
c) pečať mesta Šaľa,
d) štandarda mesta Šal'a,
e) farby mesta.

Erb mesta:
Erb Šale má dve vyobľazeni a, ato pľacovné a slávnostné.
Pľacovné vyobľazenie: V červenom štíte medzi dvoma z|atými klasmi strieboľný, kolmo
postavený lemeš. Slávnostné vyobľazenie: V červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi
strieborný, kolmo postavený lemeš' Na vrchnom okľaji štítu je z|ate zemské jablko z oboch
strán dopľev ádzané stri eborným rastl inným motívom.

Mieľa evidovanej nezamestnanosti (v o/o)

Mesiace (stav ku koncu pľíslušnéhomesiaca)okľes
Šal'a I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2
2020 2,05 2,38 3,68 4,97 5,54 5,66 5,63 5,42 4,87 4,49 4,59 4,87

2019 1,99 1,94 7,93 1,78 2,TT 2,14 2,02 1,94 2,37 2,32 2,2r 2,ll
2018 3,18 3,03 2,94 2,7 5 2,53 2,71 2,78 2,44 2,39 1'r'7 2,16 2,10

2017 5,02 4,69 4,49 4,26 4,06 3,79 3,61 3,60 3,84 3,66 3,48 3,32

2016 7,89 7,60 7,15 6,87 6,67 6,40 6,47 6,47 6,17 5,82 ss) 5,36

2015 8,68 8,57 8,07 7,82 7,81 '7,59 15) 7,66 9,01 8,56 8,31 1,99

2014 9,66 9,61 9,12 8,97 8,62 8,77 8,88 8,71 8,52 8,64 8,37 8,53

2013 12,52 12,49 t2,29 12,01 I l,8l 12,13 I 1,88 I1,30 ll,l2 10,43 9,79 9,82

2012 I 1,85 11,97 11,92 I1,40 I 1,08 11,17 I l,l5 10,86 ll,l2 11,11 11,31 I 1,50

2011 10,72 10,93 10,76 10,64 10,62 11,01 11,64 11,52 I 1,39 11,37 I 1,55 l l,9l
2010 10,66 10,93 10,6'7 10,52 10,36 10,30 10,49 10,44 10,40 10,20 9,97 10,1 1
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Zdstava a vlajka mesta:

Zástavua vlajku mesta Šal'a tvoľí päť ľovnakých pruhov v poradí žltá,bĺela, červená, biela a
Žltá. Jej Íoz:nery si 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej
tretinyjej dlžky'

Pečat'mesta:

Pečať mesta Šaľa tvorí slávnostný erb mesta s kruhopisom ,,MESTO ŠAĽA" umiestnený
dolnej časti kruhu

v

Štandarda mesta:

Štandaľdu pľimátora mesta tvorí eľb mesta premietnutý na textil v tvaľe obdĺŽnika olemovaný
lemom v mestských faľbách, pričom pomer výška a šírky štandaľdy je totožný s pomerom výšky
a šíľky eľbu.

Faľby mesta:

Farby mesta Šaľa sú Žltá,biela a čeľvená.
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2.5 Históľia mesta

UŽ takmer tisíc rokov je písornne zaevidovaný život a existencia človeka na tomto mieste' a
t;ým jeho Vyvoj, práca, osudy, priazeňanepriazeťl. láskaaj nenávist',vit'azstváajpády, ľadost'
aj smútok. Mesto Šal'a sa vyvíjalo v regióne, ktorý zo\lráva| vŽdy významni úlohu v kontexte
stredoeurópskelro pľiestoru.

Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zak|adajicej listiny panonhalmského opátstva
roku 1002, vydanej uhoľským kľáľom Štefanom L Pnaznivápoloha, blízkost' rieky Váh, ako

aj skutočnost', Že Šaľa leŽala na kriŽovatke
"Ceskej cesty" a cesty z Nitry smerom na
Bratislavu, pľedurčili jej rozvoj v
nasledujúcich stoľočiach.

Z

rI- L
..-t;
"r-bJÁ

lÍ4-*.+.,*-
Ĺ 1c-*\rrrí

Po spustošení Tatármi, už v roku 1252,
daroval Šaľu Bela IV. novozaloženému
premonštľátskemu kláštoru V Turci. Jeho
majetkom zostala Šaľa a panstvo, ktoľé sa tu
vyvinulo, až do XVI. stoľočia. XVI. storočie
vo vojne s Tuľkami prinieslo mnoho utrpení
pre obyvateľov Šale. V XVII. stoľočí tu bola
vybudovaná vojenská pevnosť. Jej obľanná
funkcia sa skončila po oslobodení Nových
Zámkov.

XVI. storočie prinieslo zmeny aj v pľávnom postavení Sale. Keď v roku 1536 povýšil kráľ
Ferdinand I. Šaľu výsadnou listinou na mestečko, dostala pľávo na vydržiavanie týždenných
trhov a dvoch vjľočných jarmokov.

od XVI. storočia výnosy zo šalianskeho panstva patrili jezuitom, ktorí sem v ľoku 1598
premiestnili kolégium z Kláštora pod Znievom. Pôsobilo tu niekoľko významných osobností, z
ktoých vyniká najmä Peter Pazmáň'

Rozvoj mestečka pokračoval aj napriek mnohým nešťastiam, hlavne častým povodniam a
epidémiám, aj v XIX. stoľočí. K rozvoju dopomohlo aj vybudovanie železničnej tľate medzi
Viedňou a Budapešťou v roku 1850. V druhej polovici XIX. stoľočia sa Šaľa stala
administratívnym centrom slúžnovského úradu Nitrianskej župy. o šíľenie kultúry koncom
XIX. a začiatkom nášho stoľočia sa zaslúži|i rôzne spolky, ale aj založenie tlačiarne Davida
Kollmana pľed I. svetovou vojnou. V ľokoch l9}7-l912 vychádzali noviny Šaľa a okolie
(''Vágsellye ós vidéke''), ktoré od roku 1911 sa tlačili v miestnej tlačiami. Po vzniku
Československej republiky mesto zostalo okresn;ým centrom. od 2'll'1938 patrilomesto
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V Zmysle Viedenskej arbitráže k Maďarsku' no i v tomto období si zachovalo svoje
administratívne postavenie a bolo naďalej centrom hlavnoslúŽnovského okľesu. Mesto Saľa
bolo oslobodené 3l.marca 1945 av ľámci obnovenej ČSR zostalo okresným mestom aŽ do ľoku
l960. od 24. jtia 1996 je mesto Šaľa opät' sídlom okľesu Šaľa.

Vývoj symbolu mesta

UŽ v XVI. stoľočí boli písomnosti vydané richtárom opatrené pečat'ami. Najstaršie známe
pečatidlo sa pouŽívalo uŽ v roku l543. V strede pol'a, na neskoľogotickom štíte sú vyľýé klasy,
medzi ktorými je kolmo postavený lemeš. Aj nové pečatidlo z dvadsiatych ľokov XVII. storočia
zachováva tento motív. K zmene obrazu pečatidla došlo v XVIII. stoľočí' odkedy mestečko
póúävalo a]ko symbol rakúskeho orla, čím výiádŕov-Fo svolu závislosť na Kľál'ovskej komore.

PôvoĺI núzvu

Názov mesta Šaľa je pravdepodobne odvodený od slova SALIS - soľ. Miesto mohlo bý známe
uŽ od 8. storočia ako sklad soli na tľase Hallstatt (bane na soľ v dnešnom Rakúsku) - Nitra v
čase Veľkej Moľavy, pri prechode cezYáh. Podobne Solnok (Maďaľsko) miesto na soľnej trase
Nitra - Sedmohradsko (bane na soľ)'

2.6 Kultúľne pamiatky

Renesančný kaštiel'

Budova, dnes známa ako renesančný kaštieľ, bola pôvodne
vodným hĺadom, postaveným pľavdepodobne na starších
základoch v XVI. storočí podľa plánov architekta Syrotha
Kiliána zMilána. Je vernou kópiou pa|ácarodiny Turzovcov vo
Veľkej Bytči.

Kostol sv. Maľgity Antioch

Je klasicistickou stavbou postavenou v ľokoch l828 - 1837 na mieste
staľšieho kostola, ktorý bol vybudovaný najneskôľ v 16. stor.
Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwaľtz, stavba je
jednoloďová s rovn;fĺn uzáveľom presbytéria, zaklenutou kupolou. Na
seveľnej stľane je pristavaná sakristia, loď je zaklenutá pruskou
klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoľé dosahujú na vtiahnuté
pilastre s rímsovými hlavicami. Priečelie so vstupným portálom má
štyri oblé stlpy, na ktorých spočíva tympanon.
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Neskoľobarokový kostol vo Veči

Klasicisticky upravený baľokový rímsko-katolícky kostol, ktorý sa
spomína uŽ v štrnástom storočí. obnovený bol v rokul725 a v roku
1805 bol rozšírený o presbytéľium. V jeho blízkosti je pseudogotická
kaplnka, ktoľá pochádza z 19. storočia.

Rol'nícky dom

Dom bol postavený v ľoku 1730' Dnes je chľánenou kultúmou
pamiatkou. Pôvodne boli domy zhotovované z pletenice. Steny
rnali konštrukciu z drevených stĺpov, ktoré boli vypletené
vŕbovým prutím. Pletivo sa obojstraĺrne omazalo hlinou, ktorá sa
miešala s plevarni. Strecha bola z tŕstia.

Socha Sv. Juľaja

Socha sv. Juraja bojujúceho s dľakom sa datuje do druhej polovice
XIX. stoľočia. Autorstvo zostáva anonymné, ale podl'a domnienky
historikov dielo je tvorbou neznámeho miestneho umelca.

Súsošie Sv. Tľojice

Bolo postavené v ľoku l895 na pamäť mimoriadnej udalosti - v roku 1886
udrel do veŽe miestneho kostola guľový blesk, kostol však vážne škody
neutľpel' Súsošie postavili obyvatelia Šale z vlastných prostľiedkov.
Kamenáľske pľáce vykonal miestny majster J.Múdry' Tvorí dominantu
šalianskeho námestia.

Socha sv. Floriána

Pochádza pravdepodobne zo začiatku 19. storočia. Zobrazuje sv.
Floľiána, ako hasí horiaci dom. Je jednýmzo l4 pomocníkov v nudzi a
patrónom proti ohňu, suchu a povodniam. Socha je umiestnená pred kostolom. Je od
neznámeho autoľa, bola reštauľovaná v ľoku 1997.
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Socha sv. Jána Nepomuckého

Pľedpokladáme' Že pochádza z |8. stoľočia. Bola umiestnená pred
kostolom. V súčasnosti je nahradená kópiou, originál je v budove
renesančného kaštieľa z dôvodu zvýšenej ochrany. Autoľ sochy je
neznámy. okolo hlavy sochy je pät' hvtezd, ktoľé symbolizujú
skutočnosť, že telo tohto mučeníka našli podľa piatich žiaiacich svetiel
po tom, ako ho zhodili na pnkaz Yáclava IV. z Karlovho mosta do
Vltavy.

Socha sv. Vendelína

Bola postavená v roku 1 844 zo Základiny zloŽenej Jozefom Feketeom
a jeho manŽelkou Annou, r. Pinkovou. Sv. Vendelín - ochĺanca
pastieľov je zobrazený v pastieľskom odeve, na hlave má klobúk a ruky
má zopáté k modlitbe. Pravdepodobne mal pôvodne v ruke pastiersku
palicu. Pri jeho nohách je zobrazený baranček a teliatko. Socha je
umiestnená na Dolnej ceste.

2.7 Výchova a vzdelávanie

V zľiaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa výchovl avzdelávanie deti zaľok 2016 v meste
poskytovali:
- detskéjasle,
- ó materských škôl,
- 3 základné školy s mateľskou školou,
- 3 základné školy a školské kluby,
- základná umelecká škola,
- voľno časové aktivity v meste zabezpečovalo centrum voľného času.

2.8 Zdravotníctvo

Zdravotn'ú starostlivosť v meste poskýuje:
- poliklinika Šaľa (budova bývalej nemocnice),
- Centrum Zďravotnej Starostlivosti Duslo Šaľa,
- mnoŽstvo neštátnych zdravotníckych ambulancií,
- pohotovosť,
- 12lekálrni.
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2.9 Sociálnezabezpečenie

V meste Šaľa sa poskytovanie sociálnych sluŽieb ľealizuje v súlade so zákonom č.448l2o}8
Z.z. o sociálnych sluŽbách a zároveí v kontexte so súvisiacimi právnymi pľedpismi
v sociálnej oblasti.

Mesto zabezpečuje prostredníctvom organizácie sociálnej starostlivosti viaceré druhy
soci ál nych sluŽi eb v nasl edovných úč elo v ý ch zanadeni ach :

Detské jasle _ okruŽná 1026ll|, g27 01 Šaľa
Denné centľuľn- klubsenioľov

Denné centrum č'1, Horná 1952lII,g27 0l Šaľa
Denné centrum č,.2, Kr áľ ov ská 7 92l 3 5, 927 0 | Šaľ a
Denné centrum č.3, Narcis ová 1948lIg,927 05 Šaľa-Veča
Denné centrum zdravotnepostihnutých občanov ,Knžnaul.4,927 01 Šaľa

Domov sociálnych služieb, okruŽná 1026117,g27 0l Šaľa
Dom s opatrovatel'skou službou

DoS Šaľa, Ul. V. Šrobáľa 572lI1,927 0IŠaľa
CoS Šaľa - Veča, Narcisová 1g48llg , g27 05 Šaľa - Veča

Nocl'aháľeň, P artizánska ul. IB2l r, 927 OI Šaľ a
Opatrovatel'ská služba

Stredisko Šaľa, Ul. V. Šrobára 572/11,927 OI Šaľa
Centrum opatrovateľskej sluŽby Šaľa _ Veča, Narcisová lg48/lg, g27 05 Šaľa -Veča

Útulok, Partizánska ul. IO32/ l, 927 OL Šaľ a
Nízkopľahové denné centľum, P artizánska ul. 1 O32 l 1, 927 O l Š aľ a
Zariadenie pre senioľov, Nešpoľova 101 ll21,927 01 Šaľa
Domov Dôchodcov Šal'a, Nešporova 19,g27 01 Šaľa

2.10 Kultúra

Spoločenský a kultúľny život v meste sa realizuje v sieti inštitúciíz

Dom kultury Šaľa
Dom kultúry Veča a Galéria umenia a tvorby
Kulturne stľedisko Večierka
Amfiteáteľ - letné kino
KniŽnica Jána Johanidesa
Mestská hala
Dom ľudového b;ývania - múzeum
Renesančný kaštieľ _ výstava
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2.11 Cestovný ľuch

Cestovný ruch v regióne Šaľa je postavený na vyuŽivaní prameňov termálnych vôd. Termálne
kúpalisko Diakovce patrí k najväčším, najvybudovanejším a zároveť'l k najstarším zariadeniam
cestovného ruchu v okolí mesta Šaľa. Pri obci Kráľová nad Váhom je rieka Váh prehradená,

cca 4 km od Šale, takŽe je tam veľká, všestranne rekľeačne vyuŽiteľná vodná plocha s dlŽkou
cca 12 km a Šíľkou cca 2 km. Sú tu moŽnosti na kúpanie, jachting, windsurfing, vodné
lyŽovanie, rybolov.

V blízkosti obce Kĺáľová nad Váhom, cca 3 km od Šale je moŽné navštívit' detskú farmu -

IIUMANITA, ktorá ponúka pľehliadku viac ako 20 druhov zvierat, moŽnosť vozenia na

poníkoch a koňoch, školu jazdenia pľe deti a dospelých' rôzne akcie pre firmy a kolektívy,
celodenné školské výlety, krátkodobé pobyty pre deti zo sociálnych ústavov a detských
domovov, moŽnosť zorganizovania country zábavy,jednoducho pobý v príjemnom pľostľedí
medzi zvteratami.

V okolí Šale nie je žiadny náľodný park ani chľánená kľajinná oblasť. Medzi chĺánené územia
patn 7 prírodných pamiatok a chľánených areálov v regióne Šale.

Chránené areúly a pľírodné pamiatky

Park v Močenku Močenok 5,87 ha
Bábske jazero, Selice, Vlčany 3,52ha
Bystľé jazierko, Tešedíkovo 2,00 ha
Čierne jazieľko, Tešedíkovo 3,4O ha
Jahodnianske jazieľko' Neded 5,33 ha
Tľnovské mrtve ľameno Trnovec nad Váhom 6,58 ha
Vlčanské mrtve rameno' Vlčany 8,24ha

2.12 Spoľt

V oblasti športu mesto Šaľa poskýuje priestor pľe rôznorodé ponuky športoých podujatí
miestneho, regionálneho a medzinárodného významu uľčených pre širokú verejnosť, ktoré sa
tľadične uskutočňujú na ľôznych športoviskách mesta.

K najpopulárnejším a obyvateľom najnavštevovanejším špoľtom je hádzaná - Ženy. Ich
špoľtová hala je postavená pri letnom kúpalisku, ktoré bolo z vysokých prevádzkových
nákladoch zatvorené. V súčasnosti sa tam sústľeďujú skauti. Pre ľozvoj športuje vybudovaný
zimĺý štadión, tenisové kuľty, futbalový štadión, plaváľeň (v ľoku 2020 nebola nefunkčná),
kolkáreň. Ak si Šaľania chcú zlepšit' kondičku alebo zdravotný stav, môŽu tiež využiť
posilňovňu' ktoľá je vo väčšej mieľe navštevovaná mlad;imi ľuďmi. Sú pľipravované rôzne
progIamy pľe dospelých a deti.
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2.13 Hospodáľstvo

Šaľa bola oddávna zametaná na poľnohospodáľstvo, ale počas industrializácie sa zača| rozvoj
priemyselných odvetví. V povojnovom období sa začala stavba priemyselného podniku Duslo
Šaľa, a.s.' z agrámeho mestečka sa stalo priemyselné mesto. Jeho činnosť je zameraná na
spracovanie zemného plynu, ktorý je základnou surovinou pre výrobu amoniaku. Podnik je
najväčším výrobcom dusíkatých hnojív (gľanulovaných aj kvapalných) na Slovensku. Dalším
výrobným programom je výroba gumárenských chemikálií, dusantoxov a inhibítora na
vulkanizáciu základných komponentov proti starnutiu gumy s pouŽitím v gumárenskom
a automobilovom priemysle.

Št ukt úra po dn ikate l's ké h o p ro st re ĺI ia :
- Poľnohospodárstvo 8,5 o/o

.Y- -, ,- Tažký priemysel37,0 oÁ

- Ľahký priemysel5,l oÁ

- Stavebníctvo 73,3 oÁ

- Obchod a doprava I9,0 o/o

- ostatné služby 17,7 yo

2.l4 Partneľské mestá

V oblasti družobných vzťahov má mesto dlhoročné kontakty s niekoľk;ými mestami
v zahranlči. Úsilím jednotlivých partnerských miest je prehĺbenie a zintenzívnenie kontaktov
predovšetk1ým v oblasti kultúry, športu, vzdelávania' samospľávnych činností a pľospešnú
qýmenu skúseností. Zmluvy o paľtnerstve a vzájomnej spolupľáci sa uzatvárajú každoročne
vždy začiatkom ľoka aj so špecifikáciou konkrétnychvzájomných aktivít.

Meýo Šal'a ma o.ĺicittlne uzgvreté meĺIzintÍroclné nqrtnerské zmluu.v s mestami:
oroszlány (Maďarsko)
Konskie (Poľsko)
Telč (Česká ľepublika)
Kuhmo (Fínsko)
Mogiľov Podolskij (Ukĺajina)

Najaktívnejšie výmenné aktivity s družobnými mestami pľebiehajú predovšetkým v oblasti
kultúry. Prevažnáčasť programu Šalianskych slávností je vyplnená vystupeniami umeleckých
súboľov z partneľských miest a to v rôznych žáĺroch. Zároveĺl sa slávností v druŽobných
mestách zúčastňujú záujmovo - umelecké zoskupenia zo Šale, ktoré majú takto moŽnost'svoju
činnosť prezentovať aj v zahranilč,i.Yzájomné návštevy pľebiehajú aj na úrovni pľedstaviteľov
samospľávy, poslancov a zamestnancov mesta.
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3. Infoľmácie o vývoji obce z pohloadu ľozpočtovníctva

Zák|adným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok
2O2O. Mesto Šal'a vroku 2020 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia $ l0' odsek 7) zákonač,.
58312004 Z'z. o rozpočtových pravidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov. Rozpočet mesta Šaľa na rok 2O2O bol schválený v
programovej štruktuľe' pozostávajúcej z l5-tich programov ľozdelených do jednotlivých
podpľogramov' resp. prvkov, v ktoých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2O2O bol schváený Uznesením Ms!č. 9l20l9 - XIII. dňa
28.11'2019, 1' úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č,. 412020 - VIII. dia25.06.2020
a2. iprava ľozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č.812020 _ VIII. dňa 12.11.2020.

V pľiebehu roka pľimátor mesta vykonal 52 rozpočtových opatľení a 2 povolení na
prekľočenie rozpočtu, pri ktoých sa nezmenila výška schváleného rozpočfu.

Pľíjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

23 954 703 EUR
22 359 703 EUR

1 595 000 EUR

Schválený
rozpočet

2020

Rozpočet
2020 po 1.

úprave

Rozpočet
2020 po 2.

úpľave

Rozpočet 2020
po rozpočtových

opatľeniach
Bežné príimy 20 450 080 l9 453 160 t9 976 50r 19 9ó8 84l
BeŽné vÝdavky 20027 585 19 878 817 20 r24 243 20 116 243
Rozdiel 422 495 -425 657 -r47 742 -147 402

Kapitálové príimy 1 498 050 I 220 584 1 483 424 I 491 084
Kapitálové výdavkv 3 353 745 2967 105 1 029 860 1 037 860
Rozdiel -1 8ss 69s -r 746 521 453 564 453 224

Pľíjmové finančné
operácie 2 538 200 3 21,9 718 2 494 778 2 494 778
Výdavkové finančné
opeľácie I 105 000 1 047 600 1 20s 600 1 205 600
Rozdiel I 433 200 3 r72 178 r 289 178 r 289 r78

PRIJMY SPOLU 24 486 330 23 893 522 23 954 703 23 954 703
VYDAVKY SPOLU 24 486 330 23 893 522 22 359 703 22 359 703
ROZDIEL 0 0 1 595 000 I 595 000
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3.1 Plnenie príjmov a čeľpanie výdavkov za rok2020

Rozpočet na rok 2020 a skutočnost'k31.12.2020 znázoňuje nasledujúcatabuľka:

3.2 Hodnotenie pľíjmovej časti rozpočtu mesta za rok2020

K3l.l2.2020bolicelkovépľíjmynaplnené vsume22816 594EUR, čo je95,25 %plnenieoproti
schválenému rozpočtu.

Bežné pľíjmy (100'200'310)

Bežné pľíjmy v roku 2020boli rozpočtované v celkovej sume 19 968 841 EUR a skutočné plnenie k
3l.12.2020 bolo v sume 19 857 626 EUR, čo je 99,44 % plnenie ľozpočtu.

v EUR
Rozpočet

2020
Skutočnostn k

31.12.2020
Bežné nľíimv_ í100. 200. 300) 19 9ó8 841 t9 857 626
Bežné vÝdavkv- (600) 20 116 243 18 755 651
Rozdiel -r47 402 I 101 969

Kapitálové pľĺimv- (200. 300F 1 491 084 14&4298
Kapitálové wdavkv_ (700) 1 037 860 940 071
Rozdiel 4s3 224 544 22-t

Pľíimové finančné operácie- (400' 500) 2 494 778 I 474 669
VÝdavkové finančné operácie_ (800) 1 205 600 226 299
Rozdiel r 289 r78 r 248 370

PRIJMY SPOLU 23 954 703 22 816 594
VYDAVKY SPOLU 22 3s9 703 19 922 027
ROZDIEL 1 595 000 2 894 s66

Bežné a kapitálové príimv 21 459 925 2t 34r 924
Bežné a kapitálové výdavkv 21 154 r03 19 695 728
Rozdiel 305 822 I 646 19ó

Hlavné kategórie
ekonomickei klasifikácie Názov ekonomickej klasifikácie rozpočet

2020
skutočnost'

2020
100 Daňové oríimv l0 534 600 10 784 185

200 Nedaňové príimy 2 624 228 2 394 183
300 Granty a transfery 8 301 097 8 163 55ó
400 Príimy z tľansakcií s finanč. akt' a pas 661 078 704 88(
500 Priiaté úveľy anávratné finančné v,ŕpomoci 1 833 700 769 783
600 Bežne výdavky 20 rt6 243 t8 755 65',j

700 Kapitálové výdavky I 037 860 940 071
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas. I 205 600 226 299
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o//o
plnenia

Rozpočet 2020 Skutočnost'
k31.t2.2020

BeŽné príjmy

103,09Daŕ.z príjmov Fo 8 3s0 000 8 608 424
I 184 460 99,53Daŕ.z nehnutel'nosti I 190 000

99,86
Komunálny odpad
fyzické osoby 604 750 603 904

l9l 600 l91 563 99,98
Komunálny odpad
právnické osoby
ostatné dane 198 250 195 833 98,78

Príimy z vlastníctva 965 438 930 670 96,40

1 390 809 I 131 556 81,36
Administratívne ainé
poplatky

222 481 293 230 13 1,80ostatné príjmy
6 855 513 6 717 985 97,99Tľansfeľy

19 968 841 L9 857 626 99,44Spolu
v EUR

Kapitálové príjmy (230' 320)

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté z odpredaja majetku mesta azpnjmuz grantov v celkovej výške
1 484 298 EUR čo je99,54 oÁ plnenieľozpočtu.

Kapitálové pľíjmy Rozpočet
2020

Skutočnost'
k31.12.2020

o//o
plnenia

Príjmy zpĺeda1a 45 500 38 727 85,11
Kapitálové granty r 44s 584 I 445 572 100,00
Spolu 1 491 084 1 484298 99,54

v EUR

Y ľoku 2020 boli príjmy z grantov a tľansfeľov nasledovné :

Poskytovatel ) Suma v EUR Učel

Združene pľostriedky 5 000 Kamerový systém

Dotácia zÚraduvlády I 07s 000
Rekonštrukcia stľechy plavárne -realizäcia sa presúva
do roku 2021

Grant MPSVaR SR ls 000
Rekonštrukcia Krízového centra _ rea|ízácia sa presúva
do ľoku 202l

Gľant MPaRV SR 202774
Dovybavenie učební nábýkom, qipočtovou
a digitálnou technikou v ZŠ

Gľant Samsung
GalantaOZ 20 000

Výmena okien v Kolkárni

Grant MAJK 27 797
Tematické ihľisko ako replika histoľickej pamiatky
MAJK - refundácia výdavkov zrokuZ}l9

Dotácia
Enviromentálny fond 100 000

Rekonštruk cia ZŠ Ľ. Štuľa

Spolu 1 445 572
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Príjmové finančné opeľácie (400' 500)

Príjmové finančné opeľácie boli naplnené v celkovej výške I 474 669 EUR, čo je 59,1 l % plnenie
rozpočtu.

Príjmové finančné operácie boli tvoľené:
o komeľčným úverom vo výške 294 869 EUR - tento úver bol schválený ľy'rsZ Uzneseniami č.

9l20l9 - XII a XIII, ktorými prišlo k reštrukturalizác1i pôvodných bankových úverov
anavýšeniu úverového rámca na celkovú Sumu 582I 189,35 EUR. K3l.12.2020 zostala
nevyčeľpaná čast' úveru vo výške 1 063 78l,07 EUR. V ľoku 2020 mesto tento úveľ čerpalo
nasledovne:

Použitieúvcru Suma
PD (ZŠ Ľ. Štúra, pľedstaničný priestoľ, lesopark, cyklotrasa Diakovce) 73 505
Dopľavný generel 27 102
Nákup kopírovacích stroiov tI 124
Rekonštruk cia ZŠ Ľ. Štúra 183 137
SPOLU 294 869

príjmom zo štátnej výpomoci vo výške 474 9l4 EUR, o ktoru mesto poŽiadalo z dôvodu
kompenzácie qýpadku podielových daní. Tento príjem pľedstavuje bezúročnú pôŽičku štáfu
s dobou splácania 4 ľoky a odkladom splátky do ľoku 2024. Finančné prostriedky zo štátnej
pomoci boli použité nasledovne:

Použitie štátnei výpomoci Suma
Energie verejného osvetlenia 94 738
ÍJ držba verejného osvetleni a 83 0s3
oprava mestských komunikácií 214 988
Transfeľ pľe spol. Aľriva naprevádzkovanie MHD 60 198
Stočné vody z verejných priestranstiev 21 937
SPOLU 474 914

kontokorentným úveľom, ktorý MsZ schválilo Uznesenim 9/2019 _ XIII vo výške 500 000
EUR na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu roka 2020.
V roku 2020 schválilo MsZ Uznesením 4/2020 - IX navýšenie kontokoľentného úveru na
l 000 000 EUR. Bolo to v čase kedy neboli jasné schémy pomoci samospľávam ani vyčíslené
výpadky príjmov hlavne podielových daní (tie boli definitívne až v decembľi a všetky
prognózy azveľejnené údaje nekopírovali skutkový stav k 31.12.2020). Mesto na základe
pomoci štátu a vďaka pľijatým úsporn1im opatreniam kontokorentný úver v roku 2020
nečeľpalo.

a

o

a prostriedky pouŽité z ľezervného fondu. Rezeľvný fond bol vývorený Zo zostatku
prostriedkov zroku 2019 vcelkovej sume 388 900 EUR apoužitý bol vo výške
323 000 EUR v zmysle Uznesení 4l20l9 _ VIII, 412020 _ VIII a4l2020 - IX. Na účte
rezervného fondu zostali k31.12.2020 nevyčerpané prostriedky vo výške 200 082,89 EUR,
ztoho ťrnančné prostriedky vo výške 200 000 EUR boli schválené na rekonštrukciu budovy
DK Saľa. V čase pandémie bola mestám a obciam udelená qfmimka a pľostriedky
zrezervného fondu mohli bý pouŽité aj na financovanie beŽnýchvýdavkov. Uznesením MsZ
412020 - VIII rozhodlo MsZ o pouŽití sumy 73 900 EUR na bežné ýdavky a Uznesením
412020 - IX o použiti ďalších 92280 EUR taktiežĺabeŽné výdavky (tieto finančné
prostľiedky boli pôvodne vyčlenené na vybudovanie polopodzemnýchkontajnerov). PouŽitie
rezervného fondu bolo v roku 2020 nasledovné:
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Použitie ľezervného fondu Suma
Vybudovanie polopodzemných konta1'neľov 41 820
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - splátka I 15 000
BeŽne výdavky - stočné z veľejných priestranstiev (daŽďová voda) 60 000
BeŽne výdavky - transfeľ na MHD 106 180,00
SPOLU 323 000,00

o Prostriedky zfondu opróv vo výške 62 395 EUR boli presunuté z tohto fondu a pouŽité boli
na dofinancovanie opravy stľechy v bytových domoch na Rímskej ulici. Presun finančných
prostriedkov bol ľealizovaný V sume' ktoľá bola skutočne vývorená nad ľámec príspevkov do
fonduopráv zarok2020.

o Súčast'ou pľíjmových finančných operácií boli aj účelovo viazcné ftnančné prostľiedky
nedočerpané v ľoku 2019 vo výške 262 859 EUR. Tieto finančné pľostriedky boli v roku 2020
pouŽité na konkľétne účely (dopravné Žiakom _ I ]70,68 EUR, staľostlivosť o nesvojprávnu
osobu - 2 533,97 EUR, graĺt z Fondu na podporu umenia na kultúme podujatie - 4 9I4 EUR,
nevyčerpané finančné pľostriedky na účtoch jedální - 61 576,|4 EUR, vrátenie dotácie na
stľavu - 93 067 ,70 EUR, projekty asistentov na základných školách _ 79 996,49 EUR, na
rekonštrukciu ihriska v aľeáli ZŠĽ. Štú'a - 10 000 EUR a na rozšíľenie kameľového systému
9 000 EUR, ).

o Finančné prostriedky z prijatých zdbezpek zabyy boli v sume 29 332 EUR. Tieto finančné
prostriedky nevsfupujú do ýsledku hospodárenia, keďže to nie sú vlastné prostriedky,
s ktoými by mohlo mesto disponovať apoužiť ich na svoju prevádzku. Sú to finančné
pľostríedky nájomníkov v mestských bytoch. Tieto im budú vtátené v prípade, Že ukončia v
býe nájomný vzťah.

. Pľíjem vo výške 27 300 EUR pľedstavujem sumu cudzích finančných pľostriedkov, kde mesto
vystupuje ako osobitný príjemca a spľavuje peniaze občana mesta.

Rok 2020 bol pre všetky samosprávy iný ako predchádzajúce obdobia. Celý svet zasiahla pandémia
Covid 19, ktorá mala obrovské ekonomické dosahy a dôsledky. Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na
rok 2020 s takouto udalosťou nikto nepočital, a pľeto sa v priebehu roka akútne riešili vzniknuté
problémy pri nejasných prognózach apredpovediach ekonomického qývoja. Mesto Šaľa reagovalo
na vypuknutu pandémiu okamŽite a to hlavne prijatými úspornými opatreniami. ZniŽ1lo peľsonálne
výdavky, výdavky na kulturu, špoľt a pľevádzku zaiadení. Samosprávam nakoniec pomohol aj štát.

Mestu Šaľa bola poskýnutá štátna pôžička vo výške 474 9I4 EUR, ľefundované bola časť výdavkov
spojená s testovaním azabezpečením ochľanných a dezinfekčných pomôcok vo výške 35 908 EUR,
mateľské školy získali finančné pľostriedky na'udľŽanie pľacovných miest v Sume 295 931 EUR,
školy získali financie na mimoľiadne odmeny a na nákup techniky na dištančnévzdelávanie vo výške
47 047 EUR, na sociálnu pomoc pre oSS a DD získalo mesto dodatočné finančné prostriedky vo
výške 88 62I EUR, ďalej boli mesfu vrátené odvody zazamestnancov v celkovej sume 41 462 EUR
(plus boli vrátené aj školám a školsk1im zanadeniam). Celková pomoc od štátu tak presiahla
1 000 000 EUR aj v dôsledku čoho mesto nakoniec nečerpalo kontokorentný úveľ a skončilo
hospodáľenie s prebýkom finančných prostľiedkov.
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3.3 Hodnotenie výdavkovej časti ľozpočtu mesta za rok2020

Zarok2D2}bolicelkovévýdavkyčerpanéVsume 19922 027EUR,čojeplneniena 89,70Yo.

BeŽné vydavky (600)

Boli k 3l.12.2020 čerpané vo výške 18 755 657 EUR, t.j' 93,24 Yo zo schváleného rozpočtu
20116 243 EUR' Tieto výdavky boli pouŽité na úhĺadu bežných závdzkov mesta v jednotlivých
programoch rozpočtu nasledovne:

Pľogľam Rozpočet
2420

Skutočnost'
k31.122020

o//o

plnenia

1. Plánov., manaŽm. a kont 404 300 359 110 88,82
2. Propagácia a marketing 42 830 22 774 53,r7
3. Interné sluŽby 426 440 238 904 56,02

4. SluŽbyobčanom 52 700 46 044 87,37

5. Bezpeč', právo a poľiadok I 094 987 1 057 701 96,59
ó. odpadové hospodáľstvo 932 400 9r9 5r9 98,62
7. Komunikácie 466 600 437 064 93,67
8. Doprava 168 000 166 378 99,03
9. Vzdelávanie 10 230 980 9 597 552 93,81
10. Šport 376 840 315 888 83,83
11. Kultura 689 364 632 876 91,81
12. Prostredie pľe život 423 640 420 885 99,35
l 3. Sociálna staľostlivosť 2 050 636 I 920 528 93,66
14. Bývanie 652 200 623 046 95,53
15. Administratíva 2 104 326 r 997 387 94,92
spolu 20 tt6 243 18 755 657 93,24

v EUR

Kapitálové výdavky (700)

Boli k 3l.12.2020 čerpané vo výške 94o 071r EUR, t. j. 90,58 oÁ zo schváleného rozpočtu
1 037 860 EUR nasledovne:

Investičné akcie
Rozpočet

2020
Skutočnost'

k31.12.2020
Dopľavný geneľel ss 000 54 900
Pľoi ektová dokumentácia 9s 000 75 287
MsU - kopírovacie stroje 11 200 IT 124
Nákup budov 2 2
Výkup pozemkov 18 18

Kamerový systém 28 600 27 1,r3

Modemizácia Vo ll5 000 1 1s 000
Stanovištia kontaineľov 41 820 4t 820
Cistiace autá - ľadlice 4 800 4 765
MS DruŽstevná so SJ - ľekonštrukcia prístrešku s
hydroizoláciou

35 120 3s 001
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uŠ okruzn á - haváia na kanalizácii ts 000 15 000
ZŠ s MS Bernolákova - odstránenie azbestovej
krytiny

r0 786 10 785

ZŠ J. Murgaša so Šl a Šro - vybavenie učební 53 900 53 875

ZŠ J. Muľgaša so Šr a Šro - dovybavenie
iedálne

7 2tt 7 ztr

ZŠĽ. Štúra so Šr a Šro- dovybavenie učební r08 662 108 647
ZŠ Ľ. Štúra so Šĺ a Šro- rekonštrukcia budovy 288 800 283 137

ZŠĽ. Štúra so Šĺ a Šro - rekonštrukcia ihriska 15 006 15 006
ZŠ s MŠ P.Pázmaňas VJM - dovybavenie
učební

51 735 5t 721

Kolkáreň - výmena okien 20 000 20 000
Dopravné ihrisko 2200 0
Lesopark 45 200 0
DD - kapitálové výdavky l0 000 9 659
Knzove centrum - výmena okien 18 000 0
5 % spoluúčasť mesta na pľojektoch EU 4 800 0
Investície spolu I 037 860 940 071

v EUR

Výdavkové finančné operácie (800)

Pľedstavujú splátky istiny ziverov,ktoľé mesto Šaľa spláca v zmysle uzatvorených zmlúv, lizingove
splátky, ľeštrukturalizáciu bankových úveľov a vľátenie zábezpiek. Tieto finančné operácie sú
rozpočtované k určitému programu, podprogramu či prvku rozpočtu.
V roku 2020 bolri výdavkové finančné operácie vo qýške 226 299 EUR' Z tejto sumy boli pouŽité
finančné pľostriedky v sume 196 94O EUR na splátky istín z úverov zo ŠpRB (čo je nárast opľoti
ľoku 2019 o 86 860 EUR a to v dôsledku toho, Že v roku 2O2O sauŽ celoročne splácal uver zo Šr'nB
IV). Ďalšiu čast'výdavkových finančných operácií tvorili výdavky na splátky lízingaza automobily
zakúpené v roku 2015 a automobil zakipený v ľoku 2019 pre potreby MsKS celkom v sume 4 946
EUR. Do qýdavkových finančných operácií vsfupujú aj výdavky v súvislosti s vľátenými
zábezpekami zabýy v sume 24 4I3 EUR. Výdavkové finančné operácie medziročnevýrazne klesli
(pokles o 5 360 715 EUR). Bolo to spôsobené tým, že v ľoku 2020 mesto nečerpalo kontokoľentný
úver, koncom ľoka 2019 realizovalo mesto ľeštrukturalizáciu bankových úverov a v roku 2020 mesto
nesplácalo istinu z komeľčných bankových úveľov. Štrukturu výdavkových finančných operácii a ich
čeľpani e v j ednotlivých rokoch obsahuj e nasledovná tabuľka :

Rozpočet
2020

Skutočnost'
k31.12.2020

7o plnenia

Spl. istiny bank. úverov 0 0 0,00
Spl. istiny Špng 200 s00 196 940 98,22
Lizing 5 100 4 946 96.98
KTK a prekl. úver I 000 000 0 0,00
Re štrukturalizácía úvero v 0 0 0,00
Yrát. zŕhezpeky 0 24 4t3 0,00
VÝdavkové fin. opeľácie spolu I 205 600 226299 18,77
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3.4 Hospodárenie príspevkovej oľganizácieoss
Mesto Šaľa je znaďovateľom príspevkovej organizácie- Organtzácia sociálnej starostlivosti Šal'a
(oss).

Hospodáľsky výsledok oss za rok2020

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 3l.12.2020 vyplýva, že výnosy organizácie
v účtovnom období roka 2020 predstavovali 1325 388 EUR, na svoju prevádzku organizácia
vyna|ož1la náklady l 312 744 EUR a hospodáľenie skončila so ziskom vo výške 12 645 EUR.

Účtovná závieľka oss k 31.12.2020

Súvaha organizácie zostavená kzávieľkovému dňu 3|.12.2020 vykazuje nasledovný stav aktív
a pasív'

Súvaha oSS mesta Sal'a k 31.12.2020
AKTIVA Stav

k 31.12.2020
Stav

k 31.12.2020
A. Stále aktíva
1. Dlhodobý nehmotný maietok 0,00 0,00
2. Dlhodobý hmotný maietok r00 426,93 89 806,93
B. obežný maietok
I. Zásoby r 320,57 | 599,69
2. Zučtovanie medzi subjektami vereinej správy 0,00 0,00
3. Pohľadávky 8 221,85 4 494,39
4. Finančný maietok 76 976.96 215 960,44
5. Casové rozlíšenie 1774,69 1 950,33

Aktíva celkom 188 721,00 313 811,78
PASIVA

C. Vlastné zdľoje kľvtia
1. Nevysporiadaný výsledok hospodáľenia min. rokov -42173,1,1 -30173,71
2.PeťlaŽné fondy 0,00 0,00
3. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia r1999.40 12 644,89
D. Záväzky (cudzie zdroie)
I. Zičtovanie transferov rozpočtu obce a VUC 127 767,06 200 387,79
2.Pniaté pľeddavky 2240,05 4 039,7r
3. Závazky zo sociálneho fondu 2 287,72 5 702,97
4. Záväzky z obchodneho styku 3 988,71 7 762,42
5 . Záväzky voči zamestnancom 44131,70 49 390,30
6. Záväzky voči inštituciám sociál. zabezpeč. a daíové záv 28 560,07 48 001,58
7' ostatne pľiame dane 5 305,07 lt 687,79
8. Transfery a ostatné zúčt. so sub'iektmi mimo VS 476,L3 759,73
9. Iné zálväzky r 609,54 876,47
10. Casove ľozlíšenie 2 528,66 273r,84

Pasíva celkom 188 721,00 313 811,78
v ELIR

Yýkazziskov a stľát

Po uzatvorení analytických a syntetických účtov ku dňu 3l.12.2020 bol vypracovaný nasledovný
výkaz ziskov a strát:
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YÝkaz ziskov a strát k31.l2.2020
VYNOSY

Stĺtv
k 3 r.12.2019

Stav
k 3L12.2020

I. Tržby za predai sluŽieb 227 997,68 234 692,79
2. ostatné prevádzkové výnosy l73l,6l 2 909,00
3. Zučtovanie rezew a oprav. poloŽ' Z prev. a ťrn. činnosti 21,20 14 207,53

4. Uroky 0,00 0,00
5. Prevádzkové dotácie - transfery zrozpočtu mesta 513 3 10,00 559 200,00
6. Bežne transfery z rozpočtu mesta _ dotácia MPSVaR SR 177 960,14 r99 462,56
7. TŕánsfeTýzb SR (TIPSVaR, IAZASI) 239 9.57JU 3021rr.59
8. Výnosy s kapitálových tľansferov 10 620,00 l0 620,00
9.Bežné transfery od ostatných subiektov mimo VS 1591,16 2 185,00

VÝnosy spolu: 1173188,89 I 325 388,47
NAKLADY

l 0. Spotrebované nákupy 89 244,79 97 446,50
l 1. SluŽby 23 831,14 22 856,98
12. osobné náklady 1 030 303,46 r 159 406,1t
13. Dane a poplatky r 156,04 I 408,68
14. ostatné náklady naprevádzkovú činnosť t6 767,18
15. odpisy hmotného investičného maietku 10 620,00 10 620,00
16. odpis Íezetvy a oprav. poloŽ. Z Z prev. a fin. činnosti 3 349,49 1551,41
l7. ostatné finančné náklady 2 684,57 2 686,72

Náklady spolu: I 161 189,49 1312 743,58
ZISI{/STRATA +1l ggg,40 +12 644,89

v EIIR

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 31'12'2020 vyplýva, Že organizácia účtovný rok 2020
skončila s kladn1ým hospodárskym výsledkom vo výške 12 644,89 EUR.

3.5 Hospodáľenie MeT Sal'a, spol. s.ľ.o.

Hodnota majetku spoločnosti za rok 2020 bola vykázaná vo výške 4239 198 EUR (netto).
NeobeŽný majetok v celkovej hodnote 3 228 456 EUR tvorí dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
(pozemky vo výške 168 498 EUR, stavby vo výške 1 510 891 EUR, samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí vo rnýške l 046 166 EUR, obstaľávaný dlhodobý hmotný majetok vo výške
407 388 EUR). Podiel neobeŽného majetku z celkoých aktív predstavuje 76,2 oÁ. obeŽné aktíva
sa podieľajú na majetku 23,4 oÁ a časové ľozlíšenie aktív predstavuje 0,4 oÁ.

Vlastné imanie tvoriace 53 % - ný podiel na celkových pasívach predstavovalo k
3IJ22020 hodnotu 2 242404 EUR. Narovnakej úrovni v porovnaní s minulým rokom zostalo
základné imanie (L 466 877 EUR), fondy zo zisku sa zvýšili (233 029 EUR) a výsledok
hospodáreniaminulýchrokovsataktieŽzvýšil (176936EUR). Kapitálovéfondybolik3l.12.2020
na rovnakej úľovni ako vroku 2019 vo výške 34l 316 EUR aspoločnosť vykázala výsledok
hospodárenia zaučtovné obdobie v hodnote 24 246 EUR po zdanení.

Záväzky k 31.12.2020 tvorili 35 oÁ z celkových pasív. Najväčší podiel na záväzkoch predstavujú
bankové úvery evidované v hodnote 1 018 526 EUR. Zostatok úveru na rekonštrukciu tepelného
hospodárstva je 522 789 EUR. Na základe Zmluvy o účelovom úvere na financovanie
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modernizácie tepelného hospodárstva bola schválená suma 1 800 tis. EUR. Zo schváleného úveru
sak 3l.12.2020 čerpalo 540 000 EUR. Zostatokk3I.12.2020 je323 329 EUR. Nevyčerpaná suma
úveru je plánovaná na prepoj CK3l aCK34. K3I.12.2020 bol na kontokorentnom účte zostatok
t72 409 EUR.

Spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. dosiah|a za rok 2020 celkové výnosy 2 557 ó87 EUR pri
celkových nákladoch 2 528 672 EĺJR, čo predstavuje výsledok hospodáľeniapo zdanení v hodnote
29 0l5 EUR' Pridaná hodnota vroku 2020bo|a tvorená vo výške 813 928 EUR, čo predstawje
47 878 EUR na zamestnanca pre priemernom prepočítanom stave zamestnancov.

Vzhľadom k charakteru podnikateľskej činnosti tvoria tržby sa dodávku tepla takmer 95 %podielu
na celkových výnosoch. V nákladov oblast_r dominÚú náklady na spotrebu zcmného-ptynrl.
Yýznamný podiel na celkových nákladoch majú najmä náklady na opravu a údľŽbu zanadeĺí
slúžiacich na vyľobu tepla a osobné náklady'

Hlavn;ým predmetom podnikania spoločnosti je výroba aľozvod tepla. Spoločnosť vroku 2018
začala podnikať voblasti spľávy aúdržby bytových anebytových objektov. od 1.4.2018
zabezpečuje ĺa základe mandátnej zmluvy komplexnú staľostlivosť o nájomné byty a nebýové
pľiestory vo vlastníctve mesta Šaľa. Ku koncu roka202O spravovala celkom 406 býov.
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4. Výsledok ľozpočtového hospodáľenia mesta Sal'a za rok2020

BEZNY ROZPOCET (BR):
BeŽné príjmy: 19 857 626,24EUP.
Bežne výdavky: l8 755 657,26EUP.
Prebytok: 1 101 968,98 EUR

KAPITALOVY ROZPOCET (KR):
Kapitálové príjmy: l 484 298,25 EUR
Kapitálové výdavky: 940 071,16 EUR
Preby-tqb 544 n7.09 EUB

Výsledok rozpočtového hospodárenia $10' ods.3, písm. a)' b) je prebytok: 1646196,07 EUR

FINANČNE OPERÁCIE :

Príjmové ťrnančné operácie: I 414 669,23 EUR
Výdavkové ťrnančné operácie: 226 299,06 EUP*
Pľebytok podl'a $10' ods. 3, písm. c) : l248 370'17 EUR

PRIJMY SPOLU: 22 816 593,72 EUR
VÝDAvKY SPoLU: 19 922 027,48 EUR
Rozdiel z 2 894 566,24 EUR

Výsledok ľozpočtového hospodáľenia po zarátaní finančných opeľácií za rok2020 je vo výške
2894 566,24 EUR.

Nevyčeľpané účelovo určené prostľiedky (spolu v sume l 403 627,77 EUR) poskýnuté
v ľozpočtovom ľoku 2020 zo ŠR, z ľozpočtu EU alebo na záklaďe osobitného pľedpisu, ktoré neboli
do konca ľoka2020 vyčerpané boli nasledovné:

* 3 57I,65 EUR - nevyčeľpané finančné prostľiedky z príspevku obvodneho úľadu v Nitre
na dopravné Žiakov zarok2020,
* I55 228,40 EUR _ nevyčerpané ťlnančné prostriedky z príspevku na stravné Žiakov zarok
2020,
* 24,95 EUR - nevyčeľpaná časť finančných prostriedkov zÚradu práce sociálnych vecí a
rodiny za výkon osobitného pľíjemcu z pozastav ených rodinných prídavkov'
* 56 ]58,43 EUR _ Íinančné pľostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,
* 8 554,99 EUR _ finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie
potravín,
* 15 000 EUR - nevyčerpané pľostriedky poskýnuté MPSV SR na ľekonštrukciu Krízového
centra, ,
* 1 075 000 EUR _ nevyčerpané pľostriedky poskýnuté zUradu vlády na rekonštrukciu
stľechy plavárne,
* 26 560,82 EUR - nevyčeľpané finančné pľostriedky poskýnuté z trĺŠw SR na asistentov
učiteľov v zŠ l. C. Hronského so Šĺ a Šro, ZŠ Ľ. Štura so Šĺ a Šro a ZŠ s MŠ
Beľnolákova so ŠJ a Šro
* 8 958 EUR - nevyčerpaný gľant z Fondu na podporu umenia pľe MsKS,
* I 787 EUR - nevyčerpany grant z Audiovizuálneho fondu,
* 19 964,53 EUR - nevyčerpané prostľiedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, byov
a domov,

-30-



* 4 9l9 EUR - účelovo určené prostľiedky v príjmových finančných opeľáciách na
zábezpeky, ktoľé uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzt'ahu
im budú vľátené,
* 27 300 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov v príjmoých finančných
operáciách kde mesto vystupuje ako osobitný pľíjemca a správca finančných prostriedkov
občana mesta'

Po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov sa v zmysle $15, ods. 1., písm.
c) zákona58312004 o rozpočtových pľavidlách pridelia do ľezeľvného fondu finančné prostľiedky
vo výške 1 490 938,47 EUR.

Použitie pľostriedkov ľezervného fondu bolo uznesením č.3/202l _ X MsZ zo dňa 24.6.2021
schválené nasledovne:

o Pľojektová dokumentácia 46 200 EUR
o Modernizácia verejného osvetlenia 1l5 000 EUR
o Stanovištia kontajnerov 100 000 EUR
o Rekonštrukcia mestských komunikác1i20} 000 EUR
o Investície do školstva20 000 EUR
o Rekonštrukcia ZŠĽ. Štuľa 13 000 EUR
o Rekonštrukcia DK Šaľa 510 000 EUR
o Výmena sedadiel v kinosále 25 000 EUR
o Revitalizácia lesoparku 23 500 EUR
o Detské ihľisko 5 500 EUR
o Výstavba kolumbária 50 000 EUR
o Spolufinancovanie projektov 15 520 EUR
o Bežné výdavky 366 280 EUR

okľem toho MsZ schválilo 25.6'2020 uznesením 412020 - IX bod 6 zmenu uznesenia 412019 - VIII
zo dňla 16' mája20l9 v časti B bod 5 o pouŽití pľostriedkov rezervného fondu vo výške 92 280 EUR
na financovaniebežných ýdavkov v roku 2020.
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5. Infoľmácia o vývoji obce z pohl'adu účtovníctva za mateľskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

5.1 Majetok
a) za mateľskú účtovnú jednotku

Názov ZS k 1.1.2020 vEUR KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu 53 120 679,3r 55 011 927,02

Neobežný majetok spolu 42 960 05r,22 42 251 57r,89

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 7158,00 3 423,00

Dlhodobý hmotný majetok 36 861 819,47 36 r57 075,14

Dlhodobý finančný majetok 6 09r 073,75 6 09r 073,75

obežný majetok spolu 10 r57 66t,30 t2 756 870,93

z toho :

Zásoby I 037,88 I 037,88

Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 203 313,57 8 599 723,57

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Kľátkodobé pohľadávky 534 999,61 646 4r7,49

Finančné účty 1418 310,24 3 509 691,99

Poskýnuté návratné fin. výpomoci
Jlhodobé

0 0

Poskýnuté návratné fin. qýpomoci
kľátkodobé

0

Časové ľozlíšenie 2 966,79 3 484,20

-32-



b) za konsolidovaný celok

5.2 Zdrojekľytia
a) za mateľskú účtovnú jednotku

Názov ZS k 1.1.2020 vEUR KZ k 31.12.2020 vEUR
Majetok spolu 57 901 479,10 59 79 432,8r

Neobežný majetok spolu 53 838 043,87 53 537 978,89

zÍoho

Dlhodobý nehmotný majetok 7 158,00 22 375,35

Dlhodobý hmotný majetok 49 206 689,12 48 814 845,87

Dlhodobý finančný majetok 4 624 196,75 4 625 196,75

obežný majetok spolu 4 014 747,88 6 228 426,54

ztoho:

Zásoby 41 642,90 54 322,64

Zičtov anie medzi subj ektmi VS 38 104,04 25103,57

Dlhodobé pohl'adávky 0,00 0,00

Kľátkodobé pohlädávky I 828 234,49 I 555 229,36

Finančné účty 2106 766,45 4 593 770,97

Poslqrtnuté návľatné fin. qipomoci dlh. 0,00 0,00

Poslgrtnuté návratné fin. v_ýpomoci krát 0,00 0,00

Casové ľozlíšenie 48 687,35 23 027,38

Názov ZS k 1.1.2020vEUR KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 53 120 679,31 55 0l I 927,02

Vlastné imanie 28 315 686,27 28 693 580,37

ztoho.'

oceňovacie rozdie|y 0 0

Fondy 0 0

Výsledok hospodáľenia 28 3r5 686,27 28 693 580,37

Zánäzky t4 344 341,06 15 628 534,19

z toho :

Rezervy 0 0

Zučtovanie medzi subjektami VS 130 640,20 1279 534,53

Dlhodobé záväzky 8 7t7 667,85 8 390 802,17

Krátkodobé záv'azky r 033 493,78 725 875,21

Bankové úvery a výpomoci 4 462 539,23 5 232 322,28

Casové ľozlíšenie t0 460 651,98 10 ó89 8Í2,46
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b) za konsolidovaný celok

5.3 Záľväzky Mesta Šaloa k31.12.2020

Názov t{Lk 1.1.2020 v EUR KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 57 901 479,10 59 789 432,81

Vlastné imanie z8 939 398,50 29 399194,95

ztoho

oceňovacíe rozdiely 0,00 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 28 939 398,50 29 399 794,95

Záväzky 17 266 878,01 18 260 067,06

ztoho

Rezervy 25 815,65 33 126,79

Zičĺov anie medzi subj ektmi VS 157 980,33 1 390 115,39

Dlhodobé záväzky 8 877 612,91 8 5t4 456,94

Kľátkodobé záväzky 2 386 036,92 2 07r 519,16

Bankové úvery a výpomoci 5 8r9 432,2 6 250 848,78

Casové ľozlíšenie 11 695 202,59 12 129 570,80

Záväzky v EUR k31.12.2020

kľátkodobé záväzky
dodávatelia 321 287 666,49

nevyľakturované dodávky 3 26 60 563,97

zamestnanci 331 r3g 414,93

zučtov. sorg. soc. azdrav. poist. 336 88 050,72

ostatné priame dane 342 21255,13

iné záväzky 379,325 29 016,00

záväzkv znájmu474 4 523,11

ostatné záväzky krátkodobé 479 96 384,26

ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 357 1 233 825

nétovanie tľansfeľov subj. veľ. spľávy 45 709,53

tľansfery so subj. mimo veľe|nej správy 372 0,00

beŽné bankové úveľy 461 0,oo

spolu 2 005 409,74

dlhodobé zá'ľäzkv
bankové úvery 46I,479 t3 578 303,92

záväzky znájmu474 3 11,2,57

záväzky zo sociálneho fondu472 41, 707,96

spolu t3 623124,45

Celkom t5 628 534,15
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5.4 Pohl'adávky mesta Sal'a k31.12.2020
Pohl'adávky Stav k 31.12.2020

daň z nehnuteľnosti 117 174,98
daťlz nehnuteľnosti - úľoky z omeškania,
penále 4 007,r7
poplatky za psov 6 310,89
poplatky Za psov - úľoky z omeškania 81,13
poplatky za uživ anie verejného priestranstva -11 101,18
poplatok zakom' odpad a mnoŽst. zbeľ 412 686,94
poplatok zakom. odpad a mnoŽst. zbcr_ útoty '3 026,10
poplatok za videohry 12 119,00
poplatok zarulety 0,54
náiomné za nebytové priestory 15 054,18
úroky z omeškania nebyt. priestoľy 43,04
nájomné zpozemkov 26 272,98
nájomné zpozenlkov - úľoky 3 994,49
príj em z pr edaja pozemkov 4 344,90
nájomné za byty Bytkomfoľt 258 719,00
tľovy konania 49,50
daňza VP - paľkovné 6 749,64
parkovné - penále 110,30
poplatok zarozvoj 1 451,00
ostatné pohľadávky 1 610,19
drobný stavebný odpad I 101,61
daň z ubytovania 5 450,20
Prenájom hĺobových miest 16 237,67
SPOLU 885 484,27
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6. Hospodáľsky výsledok za 2020 - vývoj nákladov a výnosov za
mateľskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za mateľskú účtovnú jednotku

V roku 2020 sa dosiahol kladný účtovný hospodársky qýsledok vo ýške 507 552,82 EUR.

Názov Skutočnost'
k31.12.2019

Skutočnost'k
31.12.2020

Náklady t3 778 884,23 t4 049 021,04

50 - Spotrebované nákupy 622 433,00 794162,69

5l _ SluŽby 2 715 215,84 2 418 062,06

52- bné náklady J 3 261 361,64

53-Danea poplatky 8 523,86 19 503,56

54 - ostatné náklady napreváďzkovúčinnosť r57 232,27 263 607,44

55 - odpisy, rezervy a oP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zllčtovanie časového
rozlíšenia

1 073 744,70 1t67 786,59

56 _ Finančné náklady 169 200,06 1,40 856,75

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 _ Náklady na tľansfery a náklady z odvodov
príimov

5 754 653,06 5 983 079,33

59_Danezpríjmov 12 853,84 1,03

Výnosy 14 007 629,87 14 556 573,86

60 _Tržby za vlastné výkony a tovar 161 404,16 44 535,86

6 | _ Zmena stavu vnútrooľganizačných sluŽieb 0,00 0,00

62 _ Aktivácia 0,00 0,00

63 _ Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov

r0 872 074,65 1,r 144 072,t3

64 - ostatné výnosy I 072 622,17 I 369 557,38

65 _ Zilčtovanie tezeÍv a OP z pľevádzkovej
a finančnej činnosti az'Účtovanie časového
ľozlíšenia

0,00 0,00

66 - Finančné qýnosy 2 501,57 550,31

67 - Mimoriadne qýnosy 8 701,48 100,00

ó9 _ Výnosy z tľansfeľov a rozpočtorných
príjmov v obciach, VUC a v Ro a Po
ziadenÝ ch obcou alebo VUC

1 890 325,84 r 997 758,18

Hospodáľsky ýsledok
/+ kladnÝ Hv. _ zánornýIJYl

228 745,64 507 552,82
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b) za konsolidovaný celok

V roku 2020 sa dosiahol kladný účtovný hospodáľsky ýsledok vo ýške 496 668,71 EUR.

Názov Skutočnost'
k31.12.2019

Skutočnost'
k31.12.2020

Náklady 22 299 732,26 22 494 794,28

50 - Spotrebované nákupy 3 251 645,95 3 159 351,32

51 - SluŽby 3 887 468,35 3 070 388,91

52 - osobné náklady 12 536 781,94 13 473 909,45

53-Danea poplatky 13 259,94 28 619,64

54 - ostatné náklady naprevádzkovúčinnosť 227 494,6r 347 842,33

55 - odpisy, rcZeÍvy a oP z prevádzkovej
a Íinančnej činnosti azičtovanie časového
rozlíšenia

I 656164,49 I 884 086,94

56 _ Finančné náklady 212 383,19 184 350,90

57 _ Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 - Náklady na tľansfery a náklady z odvodov
pľíjmov

497 112,29 34r 474,87

59_Danezpríjmov 17 42r,50 4 769,92

Výnosy 22 487 370,34 22 991 462,99

60 _Ttžby za vlastné výkony a tovar 4 201, 500,60 3 270 664,15

6l _ Zmena stavu vnútľoorganizačný ch sluŽieb 0,00 0,00

62 _ Aktiväcia 0,00 0,00

63 _ Daňové a colné výnosy avýnosy z
poplatkov

10 848 163,27 ll 113 995,76

64 _ ostatné výnosy 1232 r90,3r r 523 454,23

65 _ Zilčtovanie rezeÍv a OP z pľevádzkovej
a finančnej činnosti a zučtovaĺie časového
rozlíšenia

21,20 14 207,53

66 _ Finančné výnosy 4 560,20 4 367,41

ó7 - Mimoriadne výnosy 8 701,48 100,00

69 _ V;ýnosy z transfeľov a rozpočtových
príjmov v obciach, VUC a v Ro a Po
zľiadených obcou alebo VÚC

6 r92233,28 7 064 673,91

Hospodáľsky výsledok
/+ kladný HV, _ záporný }JYl

187 638,08 496 668,71
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7. ostatné dôležité infoľmácie

7.l Pľijaté gľanty a transfery
V roku 2020 mesto pľijalo nasledovné bežné gľanty a tľansfery:

Na úhradu nákladov pľeneseného výkonu štátnej spľávy boli poskytnuté v ľoku
2020 nasledovné dotácie:

Dotácia Plnenie k31.12.2020
Spoločný školský úrad 55 157
Matrika r8 686
Stavebný úľad 31 962
SFRB n 086
Registeľ obyvateľstva 7 225
Register adries 197
Životné prostľedie 2 080
Miestne a účelové komunikácie 946
Normatívne dotácie pľe oblasť školstva 4 546 484
osobitné dotácie školstvo 678 r54
SPOLU 5 351 976

Poskytovatel' Suma v
EUR

Učel

Grant ESF _ Teľénny soc.
pracovník

4 855 Peľsonálne a prev ádzkové výdavky TSP

Grant PRINED s 000 obnova vstupu do kaštieľa
Grant MAJK 6 754 P eľs o nálne, pĺopagač né-areprezent ač né

výdavky spoiené s projektom

Dotácia Uľad pľáce soc. vecí a
ľodiny

23 596 Peľsonálne výdavky pľojektu Praxou k
zamestnávaniu

Dotácia Urad pľáce soc. vecí a
rodiny

39 633 Personálne výdavky chránenej dielne

Dotácia z Audiovizuálneho fondu r 787 Technické a mateľiálne vybavenie kina
Gľant Nitriansky samosprávny
kĺai

1 037 Šport _ defibrilátoľ

Dotácia Enviromentálny fond 42 208 Y Ývoz bioloeického odpadu
Dotácia COVID 3s 908 Refundácia výdavkov spojená s 1' a2 vlnou

pandémie
Grant Fondu na podporu umenia 10 000 Kultume poduiatia
Sponzorstvo 1 000 Hudobný nástľoi
Grant Dobrovoľn á požiama
ochĺana SR

1 400 Materiálno - technické vybavenie DHZO

Dotácie a granty školstvo 4r3 770 Projekt podpory udržania zamestnanosti,
Inklúzia, Gľamotnosť

Dotácia MsKJJ 3 500 Materiálne vybavenie
Príspevok UPSVaR 2 992 Výkon osobitného príiemcu
Tľansfer MV SR 55 511 Sčítanie
Transfer MPSVaR SR 455 256 Príspevok na fin. soc. služ. v domove dôch.
Transfer MPSVaR SR 261 801 Príspevok na fin. soc. služ. v zaÍ. soc. sluŽieb
SPOLU I 366 009
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V roku 2020 mesto prijalo nasledovné kapitálové gľanty a tľansfery:

Poskytovatel' Suma v BUR Učel

ZdruŽene prostriedky 5 000 Kamerový systém

Dotácia zUraduvlády l 07s 000
Rekonštrukcia strechy plavárne - realrizácia sa presúva
do roku 2021

Grant MPSVaR SR 15 000
Rekonštrukcia Krízového centra - rea|izácia sa presúva
do ľoku 202l

Gľant MPaRV SR 202 774
Dovybavenie učební nábýkom, výpočtovou
a digitálnou technikou v ZŠ

Gŕant
GalantaOZ 20 000

Výmená okieň ý Kolkárni

Gľant MAJK 27 797
Tematické ihrisko ako replika historickej pamiatky
MAJK - refundácia výdavkov zroku2019

Dotácia
Enviromentálny fond 100 000

Rekonštruk cia ZŠ Ľ. Štúra

Spolu 1 445 572
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7.2 Poskytnuté dotácie

Mesto v ľoku 2020 schválilo dotácie v súlade s VZN č.17l20I4 o podmienkach poskýovania
dotácií na podporu všeobecne pľospešných sluŽieb, na všeobecne pľospešný alebo
veľejnopľospešný účel v celkovej výške 22 000 EUR.
Vzhl'adom na padnémiu, ktorá vypukla v maľci 2020 boli dotácie na podporu špoľtových
klubov aorganizácií pôsobiacich na izemimesta Šaľa a na podporu kultúry v meste zrušené.
Poskýnutá bola iba dotácia pre oblast' zabezpečovania zdravých životných podmienok a
bezpečno sti obyvateľov pľi súčas nom zab ezpečovaní ochľany zv iet at,.

1/ Dotácia pľe oblast' zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti
obyvatel?ov pľi súčasnom zabezpečovaní ochľany zvieľat bola poskytnutá vo výške
2 000 EUR nasledovnému subjektu:

2tDotácie na podpoľu špoľtoqých klubov a organizácií pôsobiacich na únemímesta Šal'a
neboli poskytnuté žiadnemu subjektu.

3/ Dotácie na podporu kultúry v meste neboli poskytnuté žiadnemu subjektu.

Poľ
číslo

Názov žiadatel'a Učel dotácie Poskytnutá
dotácia

1 oZo psíčkovi amačičke Kastračný progľam mačiek a kocúrov,
veteľinárne ošetrenie

2 OOO EUR
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7.3 Investičné akcie zrea|izované v ľoku 2020

Investičné akcierealizované v roku 2020 stluvedené v nasledujúcej tabuľke:

Investičné akcie
Rozpočet

2020
Skutočnost'

k31.12.2020
Dopravný generel ss 000 s4 900
Proj ektová dokumentácia 95 000 7s 287
MsU - kopíľovacie stľoje ll 200 1t 124
Nákup budov 2 2
Výkup pozemkov 18 L&
Kameľový systém 28 600 27 113
Modeľnizácia Vo ils 000 I ls 000
Stanovištia kontainerov 4t 820 4t 820
Cistiace autá - radlice 4 800 4 765
MS DruŽstevná so ŠJ - rekonštrukcia prístrešku s
hydroizoláciou

35 r20 35 001

vĺŠ okruzn á - hav ána na kanalizácli 1s 000 ls 000
ZŠ s MŠ Bernolákova - odstránenie azbestovej
krytiny

t0 786 10 785

ZŠ J. Murgaša so Šĺ a Šro - vybavenie učební 53 900 53 875
ZŠ J. Murgaša so Šĺ a Šro - dovybavenie
jedálne

7 2II 7 2IÍ

ZŠĽ. Štura so Šĺ a Šrco- dovybavenie učební r08 662 108 647
ZŠĽ. Štúra so Šĺ a Šro- rekonštrukcia budovy 288 800 283 137
ZŠ Ľ. Stúľa so Šr a Šro - rekonštrukcia ihriska 15 006 15 006
ZS s MS P.Pázmaňa s VJM - dovybavenie
učební

5t 735 5t 721

Kolkáreň - výmena okien 20 000 20 000
Dopravné ihrisko 2 200 0
Lesopaľk 45 200 0
DD - kapitálove výdavky 10 000 9 6s9
Kizové centrum - výmena okien l8 000 0
5 % spoluúčasť mesta na pľoiektoch EU 4 800 0
Investície spolu I 037 860 940 071
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7.4 Pľedpokladaný budúci vývoj činnosti

Hlavnou prioritou v budúcom roku je zabezpečenie prevádzky všetkých
ľozpočtových a príspevkovej otganizácie, Vypľacovanie projektových dokumentácii
a stanovísk potľebných na uchádzanie sa o finančné pľostriedky z eurofondov (pľedstaničný
priestor, cyklotrasa smer Diakovce, ľevitalizácia lesopaľku), realizŕĺcia investičných akcií
(rekonštrukcia DK Šal'a, ZŠ Ľ. Štúra, revitallzácia lesoparku, rekonštrukcia mestských
komunikácií), vybudovanie stanovíšť polopodzemných kontajnerov.

Mesto by sa v budúcnosti malo zamerat'na strategickú prípravu vyuŽivania štrukturálnych
fondov ďalšieho pľogramového obdobia.

Pľognózovanie ďalšieho vývoja je však veľmi neisté vzhľadom na pandémiu, ktoľá výrazne
obmedzuje ekonomiku ahospodárstvo celej ľepubliky avýrazne zasahuje aj do chodu
samospľáv. Neistý je hlavne vyvoj podielových daní, ktoľé sú rozhodujúcim príjmom.

z.s Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateloskej činnosti

Mesto Šaľa nevykonávalo v roku 2O2O Žiadnu podnikateľskú činnosť.

7.6 Udalosti osobitného qiznamu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala Žiadnuudalosť osobitného ýznamu po skončení účtovného obdobia.

7 .7 ostatné skutočnosti
. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja sa v roku 2020 nerealizova]'i.
o Mesto nemá organizačnuzložkuv zaltanilči.
o Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,

dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky mesto v
r oku 2020 nerealizovalo.

7.8 Správy o stave súdnych spoľov v ľoku 2020

Súdne konanie na Okresnom súde Galanta sp. zn. 26cl264l2016 - Platobný rozkaz
Žalov aný : Dušan Šteft ík, Naľcisová 1 848/ 1 7, Šaľa
dlžná Suma : 2 569,92 EUR + trovy konania vo výške 154 EUR
Platobný rozkazje právoplatný a vykonateľný _ mesto podalo návľh na vykonanie exekúcie.
Poverenie bolo vydané súdnej exekútorke JUDr. Soni Stodolovej, ktorá listom dŤn23.05.20|7
vydala upovedomenie o začati exekúcie 157Ex 90ll7, následne bolo zriadené exekučné
zä|ožné právo 14.09.2017 na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného. K dnešnému dňu stav
nezmenený.

Súdne konanie na okľesnom súde Galanta sp. zn. 26cbl33l2016 - Rozsudok
Ža|ovaný: AIDER SE,IČo :46946772
dlžná suma: l 766,42 EUR + úroky z omeškania 0,05 oÁ denne do zaplatenie a náhľada trov
konania vo výške 105,50 EUR
oS Galanta rozsudkom sp. Zn. 26cb/33/20l6-3l právoplatný dňa 10.3.20l7 avykonateľný
día l4.O3.2077 rozhodlo v prospech mesta Šaľa. Následne mesto podalo návrh na vykonanie
exekúcie. Poverenie na vykonanie exekúcie bolo vydané dňa 26.07.2017 súdnemu
exekútorovi JUDľ. Pavol Holík exekútoľský úrad Bratislava I., ktorý dňa 31.08.2017 vydal
upovedomenie o začatí exekricie 230Ex77/I7.
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Listom zo dŕra 4.9.2018 podal JUDr. Holík správu o exekúcii, podl'a ktoľej nebolo v exekúcii
ku dňu podania správy nebolo vymoŽené Žiadne finančné plnenie. Dňa 4.2.2020 podal
exekútoľ správu o stave exekúcie, ku dňu podania spľávy nebolo vymoŽené žiadne finančné
plnenie. K dnešnému dňu stav nezmenený'

Súdne konanie na Okľesnom súde Galanta sp. zn. 35cbl5l2017_ platobný rozkaz
Mesto Šaľa podalo dňa 23.Ol.2Ol7 žalobu ozáplatenle dlŽnej 'u-ý 14 85O,- EUR titulom
nezaplateného nájomneho za pozemok zo Zmluvy o nájme č' I07120|0-RSMM zo dňa
20.07.2010 žalovaný: GEOS- GEODETICKE SLUŽBY s.r.o. súdny poplatok bol uhradený
21'2.2017 . Bol vydaný platobný rozkaz ktoľý nadobudol právoplatnosť. Mesto podalo návrh
na vykonanie exekúcie a dňa l ' 10.2019 bolo doručené upovedomenie o začati exekúcie a dňa
l9.1z.20l9 správa exekútora o pricbehu-xekúcie' bolo zriadeRé exekučné zÍĺ|oŽné pľáÝo
k nehnutel'nostiam veden;ým na LV č. 6678 k'ú. Šaľa, k dnešnému dňu nebolo vymoŽené
Žiadne finančné plnenie.

Jašík Alexandeľ a Jašíková Anna Nitrianska 1539lgl Šaloa - dlžná suma 473,95 EUR, od
roku 20l1 pľebieha exekúcia uJUDľ. Pálťyovej pod Ex 237/2011 kdnešnému dňu nebolo
vymoŽené žiadne finančné plnenie.

Evidencia súdnych spoľov a exekúcií - nájomné byty vedených spoločnost'ou MET
Salh s.ľ.o.

zaplatenie 300,45 EUR žaloba, pl atobný r ozkaz, spl átkový

P.č. Priezvisko Meno
Zaloba Stav

Kolenčíková Mirinm
1 Kolenčík Michal

o zaplatenie 3 239,60 EUR Podané na exekúciu.

2

Filo
Filová

Ladislav
Eva

o zaplatenie 900 EUR Pľávoplatný platobný rozkaz, podaná
pľedexekučĺá výzva. Na Žiadosť vlastníka

podpísaná Dohoda o splátkach dlhu.
Vágayová lveta

.) Váeay Daniel
o zaplatenie 615 EUR Platobný rozkaz. Vyplatené.

4 Horváthová Anna o zaplatenie 111,08 EUR Casť zaplatila. Suma 71,08 EUR podaná na
exekúciu.

5 Farkašová Iuliana o zaplatenie 373,36 EUR Cast' zaplatila. Zvyšok podaný na exekúciu.
Saľkozy Rudolf

6. Kumanová Veronika
o zaplatenie I 155,12 EUR Vydaný platobný rozkaz. Právoplatne zaslaná

predexekučná výzva, podané na exekúciu.
7 KovaŤova Denisa o vypľatanie bytu Podaná žaloba. odovzdala bý.
8 Kumanová Veľonika o zaplatenie 1 298,98 EUR Vydaný platobný rozkaz. Právoplatne zaslaná

pľedexekuč ná výzv a, podané na exekúciu.
9 Graunzová Katarína o zaplatenie I 507,16 EUR Vydaný platobný rozkaz. Právoplatne zas|aná

predexekučĺá vÝzva, dohoda o splátkach.
10. Jašík Stefan c zaplatenie 512,95 EUR Podaná ža|oba. odsúhlasený splátkový

kalendáľ
11. Czabanyová Henľieta o zaplatenie 657,34 EUR Platobný rozkaz, právoplatná predexekučná

výzva. Podané na exekúciu.
I2 Domeová Tunde o zaplateni e 2 547,24 EUP. Platobný rozkaz, právoplatná pľedexekučná

výzv a. Podaná exekúcia.
13 Baľtschová Stefánia o zaplatenie 374,54 EUR Podaná Žaloba, platobný r ozkaz, splátkový

kalendáľ
Váeay Daniel14

yová aniela
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15. Grunzová Katarína o zaplatenie 838,29 EUR |ľodana Žaloba, pl atobný rozkaz, splátkový
kalendáľ

16 Ďuľčanská Anna
lPodaná

o zaplateni e 3 747,l9 EUR lexekúci
ža|oba. Platobný rozkaz, podanie na
u..

17 Adámková Slavomíra o zaplatenie 540,51 EUR |ľodaná Ža\oba. Platobný rozkaz, ľiešené zo

|zábezpeky

t8 Domeová Tunde o vyp r atanie bytu
lp

l3

odaná žaloba. Predvolanie na pojednávanie
.6.2021.

19 Domeová Tunde o zaplatenie 679,20 EUR |poauna Ža|oba,čakáme na právoplatnost'.

z0 Jašík Stefan žaloba, platobný rozkaz, dohoda o

o zaplatenie 935,94 EUR

ZT Kováč Gabriel
|ľodaná Žaloba, odvolenie Kľajský súd

o zaplatenie 9 259,89 EUR lzamietol I lCo/4512020.

22 Kľaičík Štefan o zaplatenie 702,83 EUR
|ľodaná Žaloba,vydaný PR , čakáme na

|právoplatnost''

Povinný
Pľedmet exekúcie Stav exekúcieP.č. Priezvisko Meno

I Faľkašová Juliana
VymoŽenie 183,36

EUR
Podaná, pridelenie spis. značky. Upovedomenie o
rdklade exekúcie. Čaká sa na ukončenie dedičského.

2

Kolenčíková Miriam o zaplatenie
3 239,60 EUR

Podaná, pridelenie spis. značky. Exekučný pnkaz
zrážky zo mzdy.Kolenčíková Michal

a
J Ianoško Michal

o zaplatenie
1 902,34 EUR

Podaná' pridelenie spis. značky. Spľáva od
exekútora zatiaľ nevymoŽené nič.

4 Grunzova Katarína
vymozerue

1 507,16 EUR Upovedomenie o začati exekúcie.

5
Kolenčíková Miriam

vypratanie
Podaná, pridelenie spis. Značky. Upovedomenie o

exekúcii' Správa od exekútora zatiaľ nevymoŽenéKolenčíková Michal

6 Czabányová Henľieta
vymoženie

657.34 EUR
Upovedomenie o začati exekúcie. Správa od
exekútora zatiaľ nevymoŽené nič.

7 Kováč Gabriel vrrnratanie oridelenÝ sois exekútoľovi. Uoovedomenie o začati
8 Domeová Tunde o zaplatenie Upovedomenie o začati exekúcie.

oddelenie právne aveľejného obstarávania ku dňu 31.12.2020 eviduje prebiehajúce súdne
konanie a to:

Žalobou doručenou Kľajskómu súdu v Bratislave dÍla 04'07.20l9 sa mesto Šaľa ako žalobca
domáha pľeskúmanie zákonnosti ľozhodnutia Žalovaného Urad pre verejné obstaľávanie,
RuŽová dolina l0, 821 09 Bratislava č. 369l-P/2019 zo dňa l0.05.2019, ktoým potvrdil
prvostupňové rozhodnutie správneho oľgánu č. 5053-3000/2018, 1258-3000l20l9 zo dŕra
04.01.2019 ouložení pokuty vo výške 339 150 EUR za sprŕxny delikt, vsúvislosti
s v,ýstavbou nájomných bytov na Kráľovskej ulici, porušením pravidiel verejného
obstaľávania.

Krajský súd v Bratislave pť^znal žalobe vo veci preskúmania zákonnosti ľozhodnutia
Žalovaného č - 3691-Pl20I9 zo día 10.05.2019 odkladný účinok, ato až do právoplatnosti
rozhodnutia spľávneho súdu vo veci samej. Do konca ľokaa nebolo ešte nariadené súdne
konanie.
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V právnej veci Žalobcu Mesto Šaľa, so sídlom Námestie Svätej Trojice 7, g27 15 Šaľa proti
Žalovanému Urad pľe verejné obstarávanie, so sídlom RuŽová dolina 10,82I09 Bratislava o
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného žalovanýmč.369I-P/2019 zo dňa l0.05.2019,
Vecne pľíslušný Ikajský súd v Bratislave Rozsudkom zo dňa27 .08.2020, Sp. Zn. 6sl|42l20l9
rozhodol tak,že Žalobu zamietol. Žalobcovibol rozsudok doručený dňa29.O9.2O2O.

Žalobca v zákonnej lehote, podl'a $ 443 zákona č' 162/2015 Z. z., podal prostredníctvom
zásfupcu podľa s 449 ods' 2 písm. a) zákona č. 16212015 Z. z' Kasainú sťaŽnosť na Najvyšší
súd Slovenskej republiky a to z dôvodov podl'a $ 440 ods. 1 písm. g), zákona č. 162/2015 Z.
z.,teda, Že súd ľozhodol nazáklade nesprávneho pľávneho posúdenia veci'

- 
Vo vú'ahu kprcjednávanoi@e

právnu istotu ustanovenú , Čl. z ods. 2 Ci
S1 ovenskej ŕepubliky je-po rreb-né-

vilného spoľového poriadku a to' že
spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít;
ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet' aj stav, v ktoľom každý môŽe legitímne očakávat',
Že jeho spoľ bude ľozhodnutý spravodlivo.

Dňa 2ó.08.2O2Obol podaný Úradom pre verejné obstarávanie so sídlom RuŽová dolina 10,
82l 09 Bratislava návrh na určenie neplatnosti zmluvy (Kúpnej zmluvy č. 56612019 zo dňa
28.08.2019), ktoré je vedené na okresnom súde Malacky. Do dnešného dňa nebolo nariadené
súdne konanie. Výsledok súdneho konania a vyčíslenie predpokladaných nákladov v tomto
konaní nie je možné z dôvodu, že v pnpade neúspechu je v tomto konaní väčší počet
účastníkov, medzi ktoými by muselo dôjsť k vyrovnaniu a vľáteniu plnenia, ktoľé si vzájomne
poskytli, trovy konania, pľíp. trovy pľávneho zastúpenie, ktoré takto môžu vzniknúť v tejto
pľávnej veci.

Pľílohy:

. Výľok audítoľa k účtovnej závierke
o Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, KonsolidovanýYýkaz

ziskov a stľát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky, Tabuľková čast'
poznámok

o Individuálna účtovná závietka:. Súvaha, Yýkaz ziskov a strát, Poznámky
konsolidovanej účtovn ej závierky, Tabuľková časť poznámok

poukázat' na
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sPfuivA NBZÁvtSLľľlo ĺuoÍToRA
pľe štatrrtáľny oľgán a nrestslĺé zastupitel'stvo mesta Šal'ĺ

Spľáva z auĺlitu účtovnej zítvierlĺy

Mz-pr'
Uskutočnili snle audit účtovnej závierl<y llresta Šal'a, ktoľá obsahu.je súvahu k 3l. clecenrbru2020,výl<az
ziskov a strát za ľoI< korrčiaci sa k uvedetténrtt dátulnu, a poznátnky, ktoľé obsahuiťr sťllrľrr význarrrnýclt
účtovných zásad a účtovných metód'

Poĺll'a nášho názoľu pľiloženrĺ účtovná závieľka poskytrrje pľavdivý a veľný obľaz Íinančnej situácie
mesta Šal'a k 3l. ĺlecembľu 2020 a výslcĺlku jcj hóspodĺiľenia za ľok končiaci srr k uvcĺlcnómu dátumu
poĺtllr zátĺona č. $1n002 Z.z. o účtovnícfve vznertĺ neskorších pľeĺl;risĺlv (d'alej len ,,z.ákon o

účtovnĺctve").

Atldit srne vyl<onali podl'a medz.ináľodrlýclt aLrdítoľský'ch štandaľdov (Inteľnationpl Standar'ds on Atld'iting,
lSA). Naša zodpovedrrosť podl'a týchto štandardov je uvederlá v odseku ZodpoVednost' audítora za audit
účtovnej závieľl<y' od mesta strre trezávislí pocll'a ustanovení zál<ona é. 42Jh015 oštatutáľllom audite
a o Zn'lel]e a doplnerrí zákona č, 43l/2002 Z. z' o ťlčtovníctve v znetrí rleskorších pľcdpisov (d'alcj len ,,zttl<orl
o štatutárnonl audite") týkajúcich sa etiky, vľátane Etického kódcxu audítoľa, rplevantných pre rráš audit
ťlčtovnej závicľky a splnili smc aj ostatllc poŽiadavlĺy tý'chto Llstanovenítýkajúcich sa etil<y. Snre presvedčení,
Žc audítoľsl<é dôl<azy, lĺtore strre získali' poslĺytLrjťl dostatočný a vhoclný áklacl pre n]áš názoľ.

4odpo v.lťl'qsl _šlatq_téruel1g o ľg4!]!l za_..uČ!oyl]_u-áYj9lhu
ŠtatLltáľrry orgán.ie zodpovedný za zostavenie te.ito ĺrčtovnej závierky tatĺ, aby po{kytova
obraz pocll'a zákona o účtovrrío(ve a za lie interné lĺontľoly, lĺtoré povaŽtlje za potrebné na
závieľky, ktoľá neobsalruje význanrné nesprávnosti, či uŽ v clôs]edku podvodu alebo|chyby.

(d'ale_| len .,zákon o rozpočtovýclr pľavidlách").

Zsdplygdrrgĺ-auďtora za auo it ĺeto
Našou zodpovednosťou je zísl<ať pľimeľarré uistenie, či účtovná závierka ako lok neobsahuje významne
lrespľávtrosti, či už r, clôsledkLr podvodu alebo chyby, a vydať správu audítoľa, názoru. Pľinreralté
tlistenie je rristerrie vysokého strtplia, ale nie je zárukou tolro, Že audit vyko podl'a medzináľodných
atrdítoľských štandaľdov vždy odlralí význarnné nesprávnosti, al< také existujrlr nosti môŽu vznil<núť v
dôsledl<rr podvodLr alebo chyby aza výzr:amrlé sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávat', Že

la pľavdivý a veľný
zostavelr ie ŕrčtov ne_i

jedrrotlivo alebo v súlrľrre by rnohli ovplyvniť el<onomické rozlrodnutia
tejto účtovnej závieľky.

Sťlčasťou auditu je aj overerrie dodrŽiavania povinností mesta podl'a ákona rozpočtových
pľavidlách a v ľozsahtt, v ktoľotrr zákon o rozpočtových pravidlách ukladá aud toto overerrie vykonať

V ráĺnci auditu uslcutočnenélro podĺh meclziuárodnýclr audítoľských štandardov, počas celého auditu

u pl atň ujenre od boľný ĺlsuĺlok a zaclrovávame pľofesionál ny skepticiztrrus. okľenl

, tlskrttočnené na záklacle

, či uŽ v c'lôsledl<tl

ťlce lra tieto ľiziká a

základu pľe ttáš názor
Riziko neodhalenia význarnnej nesprávnosti v dôsledkLr podvodrr je vyšš ako toto ľiziko v dôsledkrr
chyby, pľetoŽe podvod rnôŽe zahŕňať tajnŕr dolrodu, falšovanie, Úmysel vytrechallie, nepľavd ivé
vylrláserlie alebo obídenie interrlej lĺorrtľoIy
oboznamuje|ne sa s interrrýrni l<ontrolalni relevantnými pre audit, aby sme moltli navľlrnúť aud ítorské
postupy vhodné za darrých okolností' ale nie za účelom vyjadrenia
kontľol 11]esta.

rra efektívnost' interných

a

a

lclerltifikujerne a posudzujeme ľiziká výzllanlnej nesprávnosti účtovnej
podvoclr"l alebo chyby, navľhLtjenre a uskutočňujelne audítorské postLlpy
zísl<avalne audítoľsl<é clôl<azy, ktoré sťl dostatočrré avlrodné na poskytn

a Hoclnotínre vhodnosť použitých účtovrrých zásad a účtovných metód j a pritrreralrosť účtovných
odhaclov a uvedenie s nimi sťrvisiacich infoľmácií, uskutočnené štatutáľny,nIurgá,,o*'

i



a

a

Robínle záver o tom, či štatutárny oľgán vlroclrre v účtovrríctve pouŽíva pľeĺĺpoklacl nepľetľŽiteho
pol<ľačovallia v čĺrrnosti a na základe zíslĺaných aLldítorských clôkazot, ziĺvet| o ton-l' Ji 

"^ĺ.ĺ'l.význalrrllá neistota v sťrvislostí s udalost'ani alebo okolnosťalrti, l<toré by lnohli významn€ Spochybl;ť
schopnost' lnesta llepľetržite pol<račovat' v činnosti. Ak dospejelnc k žávcľLl' žé význanná neistota
existtlje, stlte povitrlrí trpozoľniť v naše.j spľáve aucĺítora rla sÚvisiace inl'oľrnácíe uvedené v účtol,nej
záviel'lĺe alebo. al< síl tieto infbľmácie neclostatočrré, lnodifikovat'nátš názor, Naše závery vycháclzaji
z arrcĺítol'ských clôkazclv zísl<aných clo clátumLl vydania llašej správy auclítoľa.
Hoclllotínle ccllĺovú prezentáciu, štľuktúru a obsalr účtovnej zävierky vľátane infornrácií v nej
uveclených, al<o aj to, či ťlčtovl'tá závierka zacl'tytŕtva usktltočnené tratlsakcie a Lrda|osti spôsĺ-,bom]
ktorý veclie k ich veľnélnu zobľazetlitl'

Správy k d'alšínl požiaĺlavkálrl zákonov a iných pľávnych predpisov

- 
_ 5+g4rlJ'-ĺĺill'uraegulLklg1'e 5a u viitlzajú -vĺLrýrqÉEiJpťarag

Štatutál'ny oľgán je zodpovedný za ĺuformácie uvederré vo výľočnej spľáve, zostavenej podl'a požiadaviek
zákilna o ťrčtovttíctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnťl závieľku sa nevzťahuje na iné irrŕormácie vo
výročnej spľáve'

V súvislosti s auditom r'lčtovnej závierl<y je našou zodpovedtrost'ou oboznánrenie sal s infoľmáciami uveclenýrni
vo výročne.j spľáve a posúclenie, čĺ tieto infoľrrrácie nie sťt vo významnom nesúlaĺle s altditovanou ťlčtovnotr
závierkou alebo našinri pozltatkalni, l<toľe stne získali počas auclitLl účtovnej záviel'iĺy, alebo sa inal< zdajÚ byt'
výzllalntte nespľávtre'

Výľočnťlspľávt'l snrekudňuvydaniasprávyaudítorazaLrdituťrčtovnej závierkynenilalikclispclzícii.
l(ecl' získarne výľočnú spľávu. posťrdilne, či výročná spľáva spoločrrosti obsahLrje infbľmáoie, ktoých uvedenie
vyž-adu.je zálĺorr o ťtčtovníctve, a na áklade pľác vyl<onaných počas auditrr účtovllejlzávierl<y, vyjádr.íme názor,
či:

- infoľnrácie uveclellé vo výľočnej spľáve zostavenej zaľol<2O2Osú v súlade s účtovporr závieľkou za claný ľok,
_ výľočná spľáva obsahLlje informácie pocll'a zálĺona o účtovníctve,

ol<ľenl toho Lrvediertre, či snre zistilivýznarnné nesprávtlosti vo výročnej spľáve na ľaklade našich poznatkov o
ťrčtovnej jednotl<e a sittrácii v nej, ktoré sme zĺskali počas attdittr účtovnej závierky.

Sprĺiva z overenio dodľžiavania povinností nrcsh Šal'u pĺlĺll'a požiadaviek zcikona ro zp o čtový c h p ľav i ĺllĺÍc lto

Na záklaĺle overenia dodržiavania povinností podt'a požiaĺtaviek zákona
platných v SR pre územnú samosprávu v znení ncskorších pľedpisov, ko
konrrlo v súlaĺlc s požirrĺlavlĺami zálĺona o ľozpočtových pľaviĺllách.

GA _ AUDIT s.ľ.o'
rrl' Z, Koclály ä lagDg, g24 o0 Gatallta
Zapísarlá v oR okľesrlého sĹrdu Trnava' oddieĺ Sro., vl' č. l89l3iT
číslo licerlcie: UDVA 383

I n g, Jolarla Talĺácsová
Zodpovedný audĺtoľ
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o ľozpočtových pľavidlách,
n$trrtujeme, že mesto Šal'a
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