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l. ZákJadná chaľakteľistika mesta Šaloa

Mesto Šaľa je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, združuje
občanov, ktorí majú na jeho uzemi trva|ý pobyt, je právnickou osobou, ktoľá samostatne
hospodári s vlastným majetkorn a s vlastnými príjmaml. Zák|adnou úlohou mesta pri výkone
samosprávy je starostlivosť o vŠestľanný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvatel'ov.

Názov: Mesto Šaľa

Sídlo: Námestie Sv. Tľojice 7 ,92715 Šaľa

lČo: oo:oo tss

Telefon: 031770 5981

Webová stránka: www.sala.sk

1.1. oľganizačná štľuktúľa obce a identifikácia vedúcich pľedstavitel'ov

1. organizačné členenie MsU:
a) kancelária primátora mesta
b) útvary priamo riadené primátorom mesta
c) kancelária prednostu MsÚ
d) odbory priamo riadené pľednostom MsÚ
e) ľefeľáty.
2. Kanceláľia pľimátoľa mesta je oľganizačná jednotka, ktorá vykonáva činností
sekretariátu a protokolu pľimátora mesta. Kanceláriu riadi vedúcikancelárie.
3. Útvar je organizačná jednotka úľadu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti pľimátora
mesta. Útrraľ je funkčne zameraný na súhľn činnosti patriacich odborne do jedného celku,
pľičom útvar môže byt tvorený, zreferátov. Útvaľ riadi vedúciútvaru.
4. Kancelária pľednostu MsU je orgaĺĺzačná jednotka' ktorá vykonáva činnosti sekretariátu
a pľotokolu pľednostu a súčasne vykonáva iné odborné a pľevádzkové činnosti. Kancelária
prednostu je tvorená z referátov. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie.
5. odbor je organizačná jednotka úradu, ktoľá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu.
odboľ je funkčne zameraný na súhm činností patriacich odborne do jedného celku, pričom
odboľ môŽe byt tvoľený zreferátov. odbor riadi vedúci odboru.
6. Referát je úsek, ktoý plní úlohy úzko špecifického charakteru odboľne potrebných pľe
zabezpečenie úloh ľeferátu, ľesp. činnosť útvaru alebo odboru' Referát riadi buď priamo vedúci
útvaru alebo odboru, alebo odborný refeľent, ktoý odborne koordinuje prácu ľeferentov.
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oľganizačná štruktúľa MsU v Sali

a) Kancelária pľimátora
Referát pľe kultúru a šport
Hovoľkyňa
Personálny a mzdový referát

b) Úwar hlavného kontľolóra mesta
c) Spoločný školský úrad
d) Mestské kultúrne stľedisko
e) Pľednosta
f) Oddelenie ekonomiky a podnikania
g) oddelenie spľávy majetku a zaľiadení mesta
- Referát správybudov azať'adeni
- Referát majetkový
h) oddelenie oľganizačné a správne
- Matričný úľad
- Refeľát evidencie obyvateľstva a ohlasovania
_ Refeľátorganizačný
- Referát sociálnych vecí
D oddelenie stľatégie a komunálnych činností
- Referátpre ľozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
- Referát Životného pľostredia
- Referát dopravy a technických činností
- Referát investičných činností
j) Stavebnýúľad
k) Refeľát pľávny a veľejného obstarávania
l) Referát infoľmatiky

Komisie Mestského zastupitel'stva v Sali:
- Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Komisia kultúry a cestovného ruchu
- Komisia mládeže a špoľtu
- Komisia ekonomická
- Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
_ Komisia Životného prostredia, veľejného poľiadku a bezpečnosti
- Komisia školstva

Poslanci mestského zastupitel'stva 20 1 8 - 2022

Ing. Róbeľt Andľášr
MUDr. Jozef Gľell

Mgr. Mária Farkašová
Ing. Marián Kľištof

Peteľ Szalay
Róbert Tôlgyesi

RSDr. Peter Gomboš

Peter Hlavatý
Ing. Gabľiela Lacková
Bc. Dominika Jarošová

Ing. Tibor Baran
PaedDľ. Danica Lehocká,

PhD.
Ing. Štefan Baľtošovič
Ing. Tomáš Mészáros

Ing. Peter Jaľoš
Ivan Kováč

Ing. Maľek Molnár
Ing. Slavomír Kališ

Miloš Rehak
Ing. Peter Andráši

JUDľ. Anna Torišková
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Pľimátor mesta Šal'a

Mgr. Jozef Belický

Zástupkyňa primátoľa mesta Sal'a

PaedDr. Danica Lehocká' PhD.

Zástupca primátoľa mesta Šal'a

Róbert Tiilgyesi
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Dátum
za|oŽenia

oľganizácie Názov organizácie Adľesa organizácia
1.9.1967 Zák|adná Škola s MŠ, Bemolákova 1, Šal'a Bernolákova l, Šal'a rozpočtová
I .9.1991 Zäkladná škola Jána Hollého, Hollého 48, Šal'a Hollého 48, Šal'a rozpočtová
1.9.1972 Zák|adnáškola s MŠ J. Murgaša, Homá22,

Šaľa
Horná 22,Šaľa

rozpočtová
1.9.1984 Zák\adnáškola J. C. Hronského, Kľátka 2, Šaľa Krátka 2,Šal'a rozpočtová
1.4.1963 Základnáškola Ľ. Štura, Pionierska 4, Šal'a Pionierska 4, Šal'a ľozpočtová
1.9.1951 Základnáškola s MŠ P. Pázmánya,P.Pázmaňa

48' Šaľa
P. Pázmaňa 48, Sal'a

rozpočtová
1.9.t952 Základná umelecká škola, Kukučínov a 27, ŠaĽ a Kukučínova 27,

Šaľa rozpočtová
1.6.1968 Centrum voľného času, M. R. Štefánika 12,

Šaľa
M. R. Štefánika 12,

Šaľa rozpočtová
28.r.1965 Materská škola, Budovateľská 19, Šaľa Budovatel'ská 19,

Šaľa ľozpočtová
1.4.2002 Materská škola, DruŽstevná 22,Saľa DruŽstevná 22,Ša|'a ľozpočtová
r.9.1987 Materská škola, Hollého 40, Šaľa Hollého 40, Šaľa rozpočtová
t.9.t977 Materská škola, 8. mája 2, Šaľa 8. mája 2, Šaľa rozpočtová
1.9.1967 Mateľská škola, okruŽná 1, Šaľa okruŽná l, Šal'a rozpočtová

27.12.1979 Materská škola, P. J. Šafárika394l2,Šaľa P. J. Šafáľika39412,
Šaľa rozpočtová

r.r1.2009 Mestská kniŽnica Jána Johanidesa v Šali Hlavná 61/15 rozpočtová

20.9.2015 Domov dôchodcov Šaľa Nešporova l010/19,
Šal'a

rozpočtová

1.1. I 991 Or sanizácia so ci álnei starostlivosti mesta Š aľa Horná ul. 11 príspevková

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

spoločnosť

1.2 Mestské oľgan izácíe

Konsolidovaný celok zahŕňa l6 rozpočtových organízácii, l príspevkovú organizáciu, l
obchodnú spoločnost', ich identifikačné údaje sa nachádzajú v nasledovnom pľehľade.

oSS Šat'a _ oľganizócia socidlnej starostlivosfi Šal'a

Vznikla nazáklade uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2l|99I-MsZ zo dŕra 31.l.l99l ako
príspevková organizácia mesta' ktoré je jej jediným zriaďovateľom. KaŽdodenne plní svoje
základné poslanie, ktoým je prostľedníctvom účeloqých zaiadeni poskýovať sociálne sluŽby
obyvateľom mesta v oblasti pomoci rodinám s deťmi, zdravotne ťažko postihnutým a senioľom,
občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc i spoločensky neprispôsobivým. Pľedmet činnosti
organizäcie je vymedzený v zľiaďovacej listine nasledovne:
a) poskytovanie sluŽieb sociálnej pomoci
b) veľejno-pľospešné služby v ľozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (sluŽby detskýchjasiel')
c) zabezpeéovanie zdravotníckej staľostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci v ľozsahu

vymedzenom osobitnými zákonmi
d) všestranne napomáhať občanom mesta odkázaným na sociálnu pomoc pri ich integrácii,

spoločenskom uplatnení a sebare a|izácii.
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Organizácia preŠla od svojho vzniku ýraznýmt zmenami ovplyvnenými transformáciou
sociálnej sféry spoločnosti, legislatívnymi pľocesmi, ale najmä snahou vybudovat'v meste takú
sieť sociálnych sluŽieb, ktorá dokáže uspokojit' čo najširšiu potrebu jeho obyvateľov.

Mestskd knižnica _ Mestsktí knižnica JtÍna Johaniclesa v ŠaIi

Historia novodobých kniŽničných sluŽieb v Šali je spätá s rokom |924, kedy bola v meste
založená Mad'aľská obecná knižnica. V roku 1951 bola znadená okresná l'udová kniŽnica.
KniŽničný fond byvalej obecnej kniŽnice nebol automaticky začlenený do fondu novo
konštituovanej inštitúcie. V ľoku l952 popn primáľnej kniŽnično-ýpoŽičnej činnosti, zač,ala
kniŽnica postupne plniť aj funkciu metodického orgánu. Usmeňovala prácu iných kniŽníc v
okľese Šaľa, napr. pn zavádzani jednotného systému spracovania kniŽničného fondu a
evidencie výpožičiek. Po územnej reoľgani zácii, v roku 1 960, plnila kniŽnica do roku |968 tiež
funkciu obvodnej kniŽnice. Mala pridelených 12 ľudoých kniŽníc v okruhu Šale, kde
vykonávala metodickú činnost'. od ľoku 1969 patrila knižnica organizačne pod okresnú
knižnicu v Galante. Súčasne začala pod vedením vtedajšej riaditeľky Márie Tóthovej plniť
funkciu mestskej kniŽnice. V roku 199l sa stala súčast'ou Kultúrno-spoločenskej organizácie
mesta Šaľa. V roku 2OO2 bola kniŽnica, na zák|ade uznesenia mestského zastupiteľstva,
oľganizačne začlenená pod oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry. od vzniku po
súčasnosť pľešla kniŽnica mnohými zmenami' peľsonálnymi, organizačnými' Trvalé
sídlo si po dlhšom čase našla v roku l98l v novostavbe na Hlavnej ulici. Vjúni
2008 bola uznesením mestského zasfupitel'stva premenovaná na Mestskú kniŽnicu Jána
Johanidesa. Dňa 1 .l 1 .2009 vznikla ľozpočtová organizácia Mestská kniŽnica Jána Johanidesa
v Šali.

Met Šaľa, spol. s.r.o. - Mestské teplúrne

Spoločnosť Met Šaľa, spol. s.ľ'o' bo|azaloŽená 3l.l.1995. Jediným spoločníkom spoločnosti
je mesto Šaľa zastúpené primátorom. Tepelné hospodáľstvo spoločnosti tvoria dve centrálne
kotolne CK 31 a CK 34, primárne ľozvody tepla a odovzdávacie domove stanice tep|a (I22
DoS a 4 oST). Z toho MeT Saľa, spol. s r.o. dodáva teplo do 2 oST a DoS patriacich
odberateľom. od roku 2014 spoločnost'prevádzkuje dve centrálne kotolne:
CK 31, Kvetná ul. v lokalite mesta Šaľa,
CK 34, Komenského ul. v mestskej časti Šaľa- Veča.

Domov dôchodcov Sal'a

Domov dôchodcov Šal'a je rozpočtovouorganizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,
ktorá bola znaďenáza účelom poskytovania sociálnych služieb pľe občanov Mesta Šaľa, ako aj
pľe občanov iných miest a obcí. Je to zaiadenie, ktoré poskytuje sociálne sluŽby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaŽkého zdravotného postihnutia, nepiaznivého
zdľavotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkoveho veku na vysokej úrovni
opatľovateľskej a sociálnej starostlivosti. Hlavným cieľom je spokojnosť a pohodlie klienta.
Celková kapacita zaiadeniaje 75 miest v Zaiadení pre seniorov (ZPS) a 5 miest v Zanaderu
opatrovateľskej službv (ZoS).
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2. Záilďadná charakteľistika konsolidovaného celku
obec je samostatný izeĺnrý samospľávny a spľávny celok Slovenskej ľepubliky. obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Zäkladnou úlohou obce pri ýkone samospľávy je starostlivosť o všestľanný ľozvoj jej uzemia
a o potreby jej obyvateľov'

2,I Geogľafické údaje

G e o gr aJi c ká pol oha me s t a

Mesto Šaľa leŽí na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17" 52' 30" ýchodnej ďÍĺky
a 48" 9'30'' severnej šíľky v nadmoľskej ýške l 18,8 m. Šaľa sa rozk|ad,ána úrodnej nižine na
rovine vo qýmeľe 4.497 ha. Na ľavom bľehu rieky Vĺáh, na nízkom poriečnom valeteži mestská
časť Veča, ktoľá sa so Šaľou z\:účilra 1. januáľa 1960. K mesfu Šaľa patrí aj osada Hetméň a
Kilič.

KriŽujú sa fu ýznamné cestné aŽelezničné komunikácie. Sal'a je vzdialeĺá od Nitry 29 km, od
Trnavy 35 km a od Bľatíslavy 69 km.

Susedné mestá a obce

- mestá: Nitľa, Nové Zélĺĺlky, Šurany, Koláľovo, Galanta,Sereď
- obce: Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Hoľná Kĺál'ová, Kĺáľová nad Viíhom, Močenok,
Neded, Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec

-9-



2.2 Demogľafické údaje

MestoŠal'a je najväčším sídlom spomedzi l3 administľatívnych jednotiek okresu Šaľa. S
počtom obyvatel'ov 21 340 má Šal'a pribliŽne 44 % podiel z celkového počtu obyvateľov
okresu. Jeho demogľafický vývoj 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 Šal'a k sčítaniu obyvateľov v roku 2001 presn e 24 564 obyvatel'ov,
v roku 20l l to bolo 23 554 obyvatel'ov, čo znamená pokles o l 010 obyvateľov v priebehu l0
rokov. V ľoku 20l5 bol počet obyvatel'ov 22579, v roku 20ló bol 22323,vroku 2017 malo
mesto 22 070 EUR obyvateľov, v roku 20l8 klesol počet obyvatel'ov na 2| 732, v roku 2019
klesol počet obyvatel'ov na21 529 a v roku 2020 klesol počet obyvateľov na21. 304. .

Počet obyvateľov:
- počet obyvatel'ov k3l.l2.202l:20 921(z toho l0 l0l muŽov a 10 820 žien)

Počet obyvateľov v miestnych častiach Šal'a
Šaľa: 14 284
Veča: 6 558
Hetmeň: 51
Kilič:28

Počĺy obyvateľov podľa vekových kategórií

Šruilsfika

Počty obyvatel'ov podl'a
vekových kategórií k 31.12.2021

VEK Zenv Muži SPOLU
00.-06. 472 530 1002

06.-15. 798 873 167 t

15.- 18 252 260 512

18.-25 611 64r 1252

2s.-30. 585 615 1200

30.-40. I 388 r597 2985

40.-s0. I 855 t 9l6 377 I

s0.-60. 1660 r457 3n7
60.-6s 824 684 I 508

nad ó5 2375 t5z8 3903

spolu 10 820 l0 101 20 9Zt

pľíľastok úbytok stav
k31.12.2021naľodení pľist'ahovaní spolu úmľtie odst'ahovaní spolu

158 188 346 290 439 727 20 92r
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2.3 Ekonomické údaje

Nezame s tnanos t' v okľe s e

od konca roka 2008 mal vývoj evidovanej miery nezamestnanosti (MEN) v okrese Šal'a rastúci
trend. Tento'stav bol zapnčinený najmä zniŽenim počtu pracovných miest a poklesom tvorby
nových pracovných miest. Pozitívny tľend sa zač,a| prejavovat' od ľoku 20|4. od februára _
marca 2020 sazačalprejavovat'negatívny trend vývoja nezamestnanosti z dôvodu nastupujúcej
pandémie COVID 19' Vývoj miery nezamestnanosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj VaR

2.4 Symboly mesta

Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta Šal'a,
b) zástavaa vlajka mesta Šaľa,
c) pečať mesta Šaľa.
d) štandarda mesta Saľa,
e) farby mesta.

Erb mesta:
Eľb Šale má dve vyobrazenia, a to pracovné a slávnostné.
Pracovné vyobľazenie: V červenom štíte medzi dvoma z|atými klasmi strieborný, kolmo
postavený lemeš. Slávnostné vyobľazenie: V červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi
striebomý, kolmo postavený lemeš. Na vrchnom okĺaji štítu je zlaté zemské jablko z oboch
stľán dopľe v ádzané stri eborným rastlinným motívom.

Miera evidovanej nezamestnanosti (v "Á)
Mesiace (stav ku koncu príslušného mesiaca)

6 7 I 9 10 11 12
okľes
Šalna 1 2 3 4 5

5,65 551 s71 4,79 4)1 4,04 4,202021 5,08 5,18 5,44 5,57 5,64

5,54 5,66 5,63 5,42 4,8 I 4,49 4,59 4,872020 2,05 2,38 3,68 4,97

1,94 l,93 l,78 2,ll 2,14 2,02 1,94 2,37 )1) 2,21 2,ll2019 1,99

2018 3,l8 3,03 2,94 )15 ts1 2,71 2,78 2,44 2,39 111 2,16 2,to
5,02 4,69 4,49 4,26 4,06 3,79 3,61 3,60 3,84 3,66 3,48 3,322017

2016 7,89 7,60 7,15 6,87 6,67 6,40 6,47 6,4r 6,17 5,82 5.52 s,36

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

20r4 9,66 9,61 9,12 8,97 8,62 8,77 8,88 8,71 8,52 8,64 8,37 Rs1

2013 12,52 12,48 12,29 12,0t I 1,81 12,13 1 1,88 11,30 tt,t2 10,43 9,79 9,82

2012 I1,85 tt,97 11,92 I 1,40 I1,08 tt,r7 I I,l5 10,86 tt,12 1l,l I I 1,31 I 1,50

11,37 I 1,55 I 1,9120t1 10,72 10,93 10,76 t0,64 10,62 I l,0l 11,64 11,52 I1,39
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Zóstavo c vlajko mesta:

Zästal,ua vlajku mesta Šaľa tvorí päť rovnakých pruhov v poradí Žltá,bíe|a, červená, biela a

ž|tá. Jej rozmery sú 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej
tretiny jej dlŽky.

Pečat'mesta:

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

Štandarda mesta:

Štandardu primátoľa mesta tvoľí eľb mesta premietnutý na textil v tvare obdiŽnika olemovaný
lemom v mestských farbách, pričom pomer rýška a šírky štandardy j e totožný s pomerom vyšky
a šírky erbu.

Faľby mesta:

Faľby mesta Šaľa sú žltá,bielaa červená. 'Y

^C
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2.5 Históľia mesta

UŽ takmer tisíc rokov je písomne zaevidovaný život a existencia človeka na tomto mieste, a

tým jeho vývoj, práca, osudy, pnazeň a nepriazeň, láska aj nenávisť, viÍ'azstvá aj pädy, ľadost'
aj smútok. Mesto Šal'a sa r,yvíjalo v regióne, ktoý zohráva| vŽdy významnú úlohu v kontexte
stľedoeurópskeho pri estoru.

Pľvá písomná spľáva sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva
ľoku 1002, vydanej uhorským kľál'om Štefanom I. Piaznivápoloha, blízkost'rieky Váh, ako

aj skutočnosť, že Šal'a leŽala na kriŽovatke
''Českej cesty'' a cesty z Nitry smeľom na
Bratislaw, pľedurčili jej rozvoj v
nasledujúcich storočiach.

Z

'Ilŕ* 
+ .x;-

Ĺ 
' 

c-* Sĺ!_ĺJ

Po spustošení Tatármi, už V ľoku |252,
daľoval Šal'u Bela IV. novozaloženému
pľemonštrátskemu 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 Sale' V XVII' stoľočí tu bola
vybudovaná vojenská pevnosť. Jej obranná
funkcia sa skončila po oslobodení Nových
Zämkov.

XVI. storočie prinieslo Zmeny aj v právnom postavení Sale. Keď v ľoku 1536 poqýšil kfáľ
Ferdinand I. Šaľu výsadnou listinou na mestečko, dostala právo na vydržiavanie týŽdenných
tľhov a dvoch qýľočnýchjarmokov.

od XVI. stoľočia výnosy zo šalianskeho panstva patrili jezuitom, ktorí sem v roku 1598
pľemiestnili kolégium z Kláštora pod Znievom. Pôsobilo tu niekoľko ýznamných osobností, z
ktoých vyniká najmä Peteľ Pazmáň.

Rozvoj mestečka pokračoval aj napriek mnohým nešťastiam, hlavne častým povodniam a
epidémiám, aj v XIX. storočí. K rozvoju dopomohlo aj vybudovanie železničnej tľate medzi
Viedňou a Budapešt'ou v ľoku 1850. V druhej polovici XIX. storočia sa Šaľa stala
administľatívnym centľom slúŽnovského úľadu Nitrianskej Župy.o šírenie kultury koncom
XIX. a začiatkom nášho stoľočia sa zaslúŽili ľôzne spolky, ale aj založenie tlačiarne Davida
Kollmana pred I' svetovou vojnou. V rokoch l9O7-I9l2 vychádzali noviny Šaľa a okolie
(''Vágsellye és vidéke'')' ktoľé od ľoku 1911 sa tlačili v miestnej tlačiarni. Po vzniku
Československej republiky mesto zostalo okľesným centľom. od 2.11.1938 patrilomesto
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v Zmysle Viedenskej arbitráŽe k Mad'arsku, no i v tomto období si zachovalo svoje
administratívne postavenie a bolo naďalej centrom hlavnoslúŽnovského okľesu. Mesto Šal'a
bolo oslobodené 3l.marca |945 av rámci obnovenej ČSR zostalo okresným mestom aŽ do roku
1960. od 24. juira l996 je mesto Šaľa opäť sídlom okľesu Šal'a.

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 poľa, na neskorogotickom štíte sú Vyryté klasy,
medzi ktoými je kolmo postavený lemeš' Aj nové pečatidlo z dvadsiatych rokov XVII. storočia
zachováva tento motív. K zmene obľazu pečatidla došlo v XVIII. storočí, odkedy mestečko
pouŽívalo ako symbol rakúskeho orla, čím vy'jadrovalo svoju závislost'na Kľáľovskej komore.

Pôvoď núzvu

Názov mesta Šaľa je pľavdepodobne odvodený od slova SALIS - soľ. Miesto mohlo byť známe
uŽ od 8. storočia ako sklad soli na tľase Hallstatt (bane na soľ v dnešnom Rakusku) - Nitra v
čase Veľkej Moľavy, pri pľechode cez Váh. Podobne Solnok (Maďarsko) miesto na soľnej tľase
Nitra - Sedmohradsko (bane na soľ).

2.6 Kultúrne pamiatky

Renesančný kaštiel'

Budova, dnes známa ako renesančný kaštieľ, bola pôvodne
vodn;ým hľadom, postaveným pravdepodobne na starších
zríkladoch v XVI. storočí podľa plánov architekta Syľotha
Kiliana zMllána. Je vernou kópiou pa|ácaľodiny Turzovcov vo
Veľkej Bytči.

Kostol sv. Margity Antioch

Je klasicistickou stavbou postavenou v rokoch 1828 - 1837 na mieste
staršieho kostola, ktoý bol vybudovaný najneskôľ v 16. stor.
Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwaľtz, stavba je
jednoloďová s rovným uzáverom pľesbytéria, zaklenutou kupolou. Na
severnej strane je pristavaná sakristia, 1oď je zaklenutá pruskou
klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoľé dosahujú na vtiahnuté
pilastre s rímsoými hlavicami. Priečelie so vstupným poľtálom má
štyľi oblé stlpy, na ktoých spočíva tympanon.
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Neskoľobarokový kostol vo Veči

Klasicisticky upľavený barokový rímsko-katolícky kostol, ktoý sa
spomína uŽ v štrnástom stoľočí. obnovený bol v roku1725 a v ľoku
l805 bol rozŠírený o pľesbyterium. V jeho blízkosti je pseudogotická
kaplnka, ktorá pochádza z l9. stoľočia.

Rol'nícky dom

Dom bol postavený v roku 1730. Dnes je chránenou kultúmou
pamiatkou. Pôvodne boli domy zhotovované z pletenice. Steny

mali konštrukciu z dľevených stlpov, ktoľé boli vypletené

vrboqým prutím. Pletivo sa obojstranne omazalo hlinou, ktorá sa

miešala s plevami. Strecha bola z tŕstia.

Socha Sv. Juľaja

Socha sv. Juľaja bojujúceho s drakom sa datuje do druhej polovice
XIX. storočia. Autorstvo zostáva anonymné, ale podľa domnienky
historikov dielo je tvorbou neznámeho miestneho umelca.

Súsošie Sv. Trojĺce

Bolo postavené v roku 1895 na pamäť mimoriadnej udalosti - v ľoku l886
udľel do veŽe miestneho kostola guľový blesk, kostol však vážne škody

neutľpel' Súsošie postavili obyvatelia Šale z vlastných pľostriedkov.

Kamenárske práce vykonal miestny majsteľ J.Múdry. Tvorí dominantu

šalianskeho námestia.

Socha sv. Floriána

Pochádza pľavdepodobne zo začiatku 19. stoľočia. Zobranlje sv.

Floriána, ako hasí horiaci dom. Je jedným zo 14 pomocníkov v núdzi a
patľónom proti ohňu, suchu a povodniam. Socha je umiestnená pred kostolom

neznámeho autoľa, bola reštaurovaná v ľoku 1997'

-15-
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Socha sv. Jána Nepomuckého

Pľedpokladáme, Že pochádza z 18. stoľočia. Bola umiestnená pred
kostolom. V súčasnosti je nahradená kópiou, originál je v budove
renesančného kaštiel'a z dôvodu zvýšenej ochrany. Autor sochy je
neznámy. okolo hlavy sochy je päť hviezd, ktoré symbolizujú
skutočnost', Že telo tohto mučeníka našli podľa piatich žiať'acich svetiel
po tom, ako ho zhodili na pnkaz Václava IY. z Karlovho mosta do
Vltavy.

Socha sv. Vendelína

Bola postavená v roku l844 zo Základiny zloŽenej Jozefom Feketeom
a jeho manŽelkou Annou, r. Pinkovou. Sv' Vendelín - ochĺanca
pastierov je zobrazený v pastieľskom odeve, na hlave má klobúk a ruky
má zopáte k modlitbe' Pľavdepodobne 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 zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa qýchovu avzde|ávanie deti zarok2O2l v meste
poskytovali:
- detskéjasle,
- 6 materských škôl'
- 3 základné školy s materskou školou,
- 3 zák|adné školy a školské kluby,
- základná umelecká škola,
- voľno časové aktivity v meste zabezpečovalo centrum voľného času.

2.8 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:
- poliklinika Šaľa (budova bývalej nemocnice),
- Centrum Zdravotnej Starostlivosti Duslo Šaľa,
- mnoŽstvo neštátnych zdravotníckych ambulancií,
- pohotovosť,
- 12lekámí.
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2.9 Sociálne zabezpečenie

V meste Šal'a sa poskytovanie sociálnych sluŽieb realizuje v súlade so zákonom č.44812008
Z.z. o sociálnych sluŽbách a zárovei v kontexte so súvisiacimi pľávnymi predpismi
v sociálnej oblasti.

Mesto zabezpečuje prostredníctvom Organizácie sociálnej staľostlivosti viaceľé druhy
sociálnych sluŽieb v nasledovných účelo vých zanadeniach:

o Detské jasle _ okľuŽná 1026lll,g27 0l Šaľa
o Denné centľum - klub senioľov
o Denné centrum č.l, Horná I952l1l,g27 0l Šal'a
o Denné centrum č.2, Kráľovská792l35,927OlŠaľa
o Denné centrum č.3, Narcisová I948llg,927 05Šaľa-Veča
o Denné centrum zdľavotne postihnutých občanov ,I(nžnau|.4,927 0l Šaľa
o Domov sociálnych služieb, okruŽná 102611l,g27 0l Šaľa
o Dom s opatľovatel'skou službou
o DoS Šaľa, Ul. V. Šľobáľa 572lll,927 Ol Šaľa
o COS Šaľa _ Veča, Naľcisová l948l1g,921 05 Šaľa - Veča
o Noclnaháľeň, Partizánska ul. LO3Zll,927 OlŠaľa
o opatľovatel'skáslužba
o Stredisko Šaľa, Ul. V. Šrobára 572/ll,927 0l Šaľa
o Centrum opatrovateľskej služby Šaľa - Veča, Narcisová 1948l|9,927 05 Šaľa -Veča
. Útulok, Paľtizánskaú. I032lI, 927 01 Šaľa
o Nízkoprahové denné centrum, Paľtizánska ul.IO321I,927 0l Šaľa
o Zariadenie pľe senioľov, Nešporova IO|ll21,927 OlŠaľa
o Domov Dôchodcov Šal'a, Nešporova lg,927 0l Šaľa

2.10 Kultúľa

Spoločenský a kultúrny život v meste sa realizuje v sieti inštitúcií:

Dom kultúry Šaľa
Dom kultúry Veča a Galéria umenia a tvorby
Kulturne stľedisko Večieľka
Amfiteáteľ - letné kino
Knižnica Jána Johanidesa
Mestská hala
Dom ľudového bývania - múzeum
Renesančný kaštieľ _ výstava

a

a

o

o

O

a

a

a
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2.11 Cestovný ľuch

Cestovný ruch v regióne Šal'a je postavený na vy-llŽivaní prameňov termálnych vôd. Termálne
kúpalisko Diakovce patrí k najväčŠím, najvybudovanejším a zátoveťl k najstarším zariadeniam
cestovneho ruchu v okolí mesta Šaľa. Pľi obci Král'ová nad Váhom je rieka Váh prehradená,
cca 4 km od Šale, takže je tam vel'ká, všestľanne rekľeačne vyrŽitel'ná vodná plocha s dĺŽkou
cca 12 km a šíľkou cca 2 km. Sú tu moŽnosti na kúpanie, jachting, windsurfing, vodné
lyŽovanie, rybolov'

V blízkosti obce Kľál'ová nad Váhom, cca 3 km od Šale je moŽne navštívit' detskú farmu -

HUMANITA, ktorá ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, moŽnosť vozenia na
poníkoch a koňoch, školu jazdenia pre deti a dospelých, rôzne akcie pre firmy a kolektívy,
celodenné školské ýlety, kĺátkodobe pobyty pľe deti zo sociálnych ústavov a detských
domovov, moŽnosť zorganizovania country zábavy,jednoducho pobyt v príjemnom pľostredí
medzi zvieratami.

V okolí Šale nie je žiadny náľodný paľk ani chĺánená kľajinná oblasť. Medzi chľánené uzemia
patn 7 prírodných pamiatok a chľánených areálov v regióne Šale.

Chrúnené aľeáIy a príroĺIné pamiatky

Park v Močenku Močenok 5,87 ha
Bábske jazero, Selice, Vlčany 3,52ha
Bystré jazieľko, Tešedíkovo 2,00 ha
Čieme jazierko,Tešedíkovo 3,40 ha
Jahodnianske jazierko, Neded 5,33 ha
Tmovské mľtve rameno Tľnovec nad Váhom 6,58 ha
Vlčanské mrtve ľameno' Vlčany 8,24ha

2.12 Špoľt

V oblasti športu mesto Šaľa poskytuje priestor pre rôznoľodé ponuky špoľtových podujatí
miestneho, ľegionálneho a medzinárodného významu určených pľe širokú veľejnosť, ktoré sa
tľadične uskutočňujú na rôznych športoviskách mesta.

K najpopulárnejším a obyvatel'om najnavštevovanejším špoľtom je háďzaná - Ženy. Ich
športová hala je postavená pri letnom kúpalisku, ktoré bolo z vysokých preváĺlzkoých
nákladoch zatvorené. V súčasnosti sa tam sústreďujú skauti. Pľe ľozvoj špoľtuje vybudovaný
zimný štadión, tenisové kurty' futbaloqý štadión, plaváreň (v ľoku 202I nebola nefunkčná),
kolkáľeň. Ak si Šaľania chcú zlepšiť kondičku alebo zdľavotný stav, môŽu tiež vy-vžit'
posilňovňu, ktoľá je vo väčšej mieľe navštevovaná mladými ľuďmi. Sú pripravované rôzne
programy pľe dospelých a deti.
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2.l3 Hospodáľstvo

Šaľa bola oddávna zameraná na poľnohospodárstvo, ale počas industrializácie sa začal rozvoj

priemyselných odvetví. V povojnovom období sazačalastavba priemyselného podniku Duslo

Šaľa, a's., z'agrárneho mestečka sa stalo priemyselné mesto. Jeho činnosť je zameľaná na

spracovanie zemneho plynu, kto4i je základnou suľovinou pre výľobu amoniaku. Podnik je

najväčŠím výľobcom a.,sĺtati'cľ' nnóiĺv (granulovaných aj kvapalných) na Slovensku. Ďalším
výrobným progľamom je ýroba gumárenských chemikálií, dusantoxov a inhibítora na

vu1kanizáciu základných komponentov proti stamutiu gumy s pouŽitím v gumáľenskom

a automobilovom priemysle.

Štr uktúra podn ikate l's kého pro stľe dia :

- Poľnohospodárstvo 8,5 oÁ

+-,,- Tažký priemysel37,0 oÁ

- Ľahký priemysel5,I yo

_ Stavebníctvo l3,3 oÁ

- obchod a doprava I9,0 oÁ

- ostatné sluŽby 17,l oÁ

2.|4 Partneľské mestá

V oblasti druŽobných vďahov má mesto dlhoročné kontakty s niekoľkými mestami

v zaluan1či. Usilím jednotliých partnerských miest je prehĺbenie a zintenzívnenie kontaktov

pľedovšetkým v oblasti kultury, športu, vzdelávania' samosprávnych činností a prospešnú

qýmenu skúseností. Zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci sa tlzatváraji kaŽdoľočne

vŽdy zaéiatkom ľoka aj so špecifikáciou konkľétnychvzájomných aktivít'

Mesfu Šal'a ma o.ficidlne uz^avreté medzindrodné paľtnerské zmluvy s mestami:

oľoszlány (Maďarsko)
Konskie (Poľsko)
Telč (Česká republika)
Kuhmo (Fínsko)
Mo giľov Podolskij (Ukľaj ina)

Najaktívnejšie výmenné aktivity s druŽobnými mestami pľebiehajú pľedovšetkým v oblasti

mímry. Pievažnáčasť pľogľamu Šalianskych slávností je vyplnená vystupeniami umeleckých

súboľóv z paľtneľskýcň m1est a to v rôznych Žánľoch. ?ároveí sa slávností v druŽobných

mestách zu8astňujú záujmovo - umelecké zoskupenia zo Šale, ktoré majú takto možnosť svoju

činnosť prezentovať aj v zahraničí. Vzájomné návštevy prebiehajú aj na úrovni predstaviteľov

samosprávy, poslancov a zamestnancov mesta.
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3. Infoľmácie o vývoji obce z pohl'adu ľozpočtovníctva

Základným nástľojom finančného hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok
2O2l' Mesto'Šaľa v roku2O2l zostavilo rozpočet podľa ustanovenia $ l0, odsek 7) zákonač.
58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov. Rozpočet mesta Saľa na rck 202l bol schválený v
programovej štruktúľe, pozostávajúcej z l5-tich programov ľozdelených do jednotliých
podprogľamov' ľesp' pľvkov, v ktoých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2O2l bol schválený Uznesením MsZ č. 9l202O - XII. dňa
03.12.2020, l. úprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č' 3l202l _ XI. dňa 24.06.202l
a2. uprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č.7l202l _ VI. dňa 02.12.202I.

Schválený
rozpočet

2021

Rozpočet
2021 po l.

úprave

Rozpočet
2021 po 2.

úprave
BeŽné príimv 20 235 120 20 651 092 20 637 852
Bežné vÝdavkv 20 129 s20 21 07r 82s 20 637 8s2
Rozdiel 105 600 -420 733 0

Kapitálové pľíimv 3 552 000 r 597 340 I 194 500
Kapitálové vÝdavky 6 626 100 s 095 339 3 218 0r7
Rozdiel -3 074 100 -3 497 999 -2 023 sr7

Pľíjmové finančné
operácie 3 675 000 4 625 232 2970 952
Výdavkové finančné
operácie 706 500 706 500 576 500
Rozdiel 2 9ó8 500 3 918 732 2 394 452

PRIJMY SPOLU 27 462 120 26 873 664 24 803 304
VYDAVKY SPOLU 27 462 120 26 873 664 24 432 369
ROZDIEL 0 0 370 93s

V priebehu ľoka primátoľ mesta vykonal 58 rozpočtoých opatľení, pri ktoých sa nezmenila
celková vyška schváleného ľozpočtu.

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

24 803 304 EUR
24 432 369 EUR

370 935 EUR
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V EUR
Rozpočet

2021
Skutočnost'k
31.r2.2021

Bežné nríimv- í100. 200. 300) 20 637 852 20 389 361
Bežné rrýdavkv- (600) 20 637 852 t9 076 7tr
Rozdiel 0 r 3r2 650

Kapitálové príimv- (200. 300) 1 194 s00 844 959
Kanitálové rrýdavkv- (700) 3 2r8 011 2 465 49t
Rozdiel -2 023 5t',l -r 620 532

Pľíimové finančné opeľácie- (400' 500) 2 970 952 2 2r0 581
Výdavkové finančné operácie- (800) 576 500 212 560
Rozdiel 2 394 452 I 998 021

PRIJMY SPOLU 24 803 304 23 444 901
VYDAVKY SPOLU 24 432 369 2t 754 762

ROZDIEL 370 935 I 690 139

Bežné a kapitálové pľíimy 21 832 352 21 234 324
Bežné a kapitálové výdavkv 23 855 869 21 542203
Rozdiel -2 023 5r7 -307 883

3.1 Plnenie pľíjmov a čerpanie výdavkov za rok202|

Rozpočet na rok 202| a skutočnost' k 3 1 .1 2.202l znázoňuje nasledujúcatabul'ka:

3.2 Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu mesta za rok2021

K 3l . l2.202I boli celkové pľíjmy naplnené v sume 23 444 901 EUR, éo je 94,52 0Á plnenie oproti
schválenému ľozpočfu.

Bežné pľíjmy (100'200'310)

Bežné príjmy v ľoku 202I bolri rozpočtované v celkovej sume 20 637 852 EUR a skutočné plnenie k
3l'I2.202l bolo v sume 20 389 361 EUR' čo je 98,80 % plnenie ľozpočtu.

Hlavné kategóľie
ekonomickei klasifikácie Názov ekonomickej klasifikácie ľozpočet

2021
skutočnost'

2021
100 Daňove príimy 1 I 048 500 11 109 7r4
200 Nedaňové príjmy 2 794 503 2 s07 991

300 Gľantv a transfery 7 989 349 7 616 609

400 Príimy z transakcií s finanč. akt. a pas. r s37 r52 1 066 595

s00 Priiaté úvery a návratné finančné výpomoci 1 433 800 1 1,43 98(
600 Bežné yŕdavky 20 637 852 19 076 7tr
700 Kapitálové uŕdavky 3 2r8 0r7 2 46s 491

800 Výdavky z tľansakcií s ťrnanč. akt. a pas 576 s00 2r2 56C

-21 -



BeŽné príjmy Rozpočet 2021 Skutočnost'
k31.12.2021

o//o
plnenia

Daňz príjmov Fo 8 820 000 8 844 007 100.27

Daíz nehnutel'nosti I 200 000 1 268 741 105,73

Komunálny odpad
fozické osobv 628 940 625 2t6 99,41

Komunálny odpad
pľávnické osoby 200 000 184 920 92,46

ostatné dane 199 560 186 830 93,62

Príimy z vlastníctva I 008 336 940 073 93,23

Administľatívne a iné
poplatkv r 403 tr2 l 136 020 80,96
ostatné príimv 233 055 281 109 r20,62
Tľansfery 6 944 849 6 922 445 99,68

Spolu 20 637 852 20 389 361 98,80
v EUR

Kapitálové pľíjmy (230, 320)

Kapitálové príjmy boli rozpočtované v celkovej sume l 194 500 EUR a dosiahnuté z odpľedaja
majetku mesta azpijmuzgrantov v celkovej ýške 844959 EUR čo je 70,74 % plnenierozpočtu.

Kapitálové pľíjmy Rozpočet
2021

Skutočnost'
k31.12.202r

o,/o
plnenia

Príjmy zpredaja 1 s0 000 r50 794 100,s3

Kapitálové granty I 044 500 694 16s 66,46
Spolu I 194 500 844 959 70,74

v EUR

V roku 2021 boli príjmy z grantov a tľansfeľov nasledovnó :

Pľíjmové finančné operácie (400' 500)

Pľíjmové finančné operácie boli rozpočtované v sume 2 970 952 EUR a naplnené v celkovej výške
2 2l0 581 EUR, čo je 7 4,4I % plnenie rozpočtu.
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Poskytovatel' Suma v EUR Učel

Nóľske fondy r70 063
Revitalizácia lesoparku, ľekonštrukciaZŠ Ľ. Štura - do
roku2022

Dotácia MZP SR,
ERDF 4r3 302

Zníženie energetickej náľočnosti DK Saľa

Audiovizuálny fond 33 300 Výmena sedadiel v kinosále DK _ do toku2022

Dotácia MSW SR 33 000
Rekonštrukcia sociálnych zanadeni v ZS J.C.
Hronského

Gľant JUVAMEN 10 000 Milénioý paľk

Dotácia MPSVaR SR 34 s00 Výstavba ihriska - do rohl2022
Spolu 694 165



Príjmové finančné operácie boli tvoľené
. komerčným úverom vo qiške 825 160 EUR - tento úveľ bol schválený MsZ Uzneseniami č.

9l20l9 - XII a XIII, ktoými prišlo k reštruktura|izácií pôvodných bankových úveľov
anavýšeniu úverového támca na celkovú sumu 5 82l 189,35 EUR. K3l.|2.2021 zostala
nevyčerpaná čast'úveru voýške 23862l,48 EUR. Vroku 202l mesto tento úveľ čerpalo
nasledovne:

Použitie úveľu Suma
PD (ZS Ľ. Stúra, predstaničný priestor' lesopaľk. cyklotrasa Diakovce) 7 200
PD plaváreň 23 736
MS DruŽstevná _ ľekonštrukcia sociálnych zaľiadení 8 319
uŠ Hotleno - stavebné úpľaw iedáleň pre MŠ 11 681
Rekonštrukcia DK 767 367
Revitalizácia Miléniového parku 6 857
SPOLU 82s 160

o kontokoľentným úverom,ktoý MsZ schválilo Uznesením č. 912020 _ XII. dňa03.12.2020,
vo výške 500 000 EUR na vykrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
v priebehu roka 202I. Bolo to v čase kedy neboli jasné schemy pomoci samosprávam ani
vyčíslené výpadky pľijmov hlavne podieloých daní (tie boli definitívne aŽ v decembri
avšetky prognozy amercjnene údaje nekopíľovali skutkoý stav k3l'l2.202l). Mesto
kontokorentný úver v roku 2021 nečerpalo.

pľeklenovacím úverom ktoý MsZ schválilo Uznesením č.5/2021 -II.I dňa 04.lI.2021,
v maximálnej vyške 780 000 EUR na vykrytie časového nesúladu medzi príjmom z NFP
a ýdavkami za rekonštrukciu DK Šaľa. Mesto z tohto úveru čerpalo k3l.l2.2O21 ťrnančné
prostriedky V sume 3l8 826,89 EUR. Tieto finančné prostľiedky budú mestu ľefundované
z NFP v ľoku 2022, následne potom ztýchto pľostľiedkov bude vyľovnaný pľeklenovací úveľ.

a pľostriedky pouŽité z ľezervného fondu. Rezervný fond bol vytvorený v súlade s Uznesením
3/202I - X zo zostatku prostriedkov zroku 2020 v celkovej sume 1490938,47 EUR
apoužitý bol vo ýŠke 758 028,73 EUR v zmysle Uznesenia 4/2020 - VIII (200 000 EUR
rekonštrukcia DK) a Uznesenia 312021 - XI. Na účte ľezervného fondu zostali k 3l.l2.202I
nevyčerpané prostriedky vo qýške 932 997,37 EUR, z toho sú v zmysle Uznesenia 3/202l
_ XI a Uznesenia 7lz0zl - VII uŽ účelovo schválené prostriedky vo qýške 93l97I,27 EUR.
V čase pandémie bola mestám a obciam udelená výnimka a prostľiedky zrezervného fondu
mohli bý pouŽité aj na financovanie beŽných ýdavkov. Uznesením MsZ 312021 _ XI
rozhodlo MsZ o pouŽití sumy 366 280 EUR na bežné rýdavky a Uznesením 7l202l _ VII
upravilo tuto sumu na 100 000 EUR. PouŽitie rezervného fondu bolo v roku 2021 nasledovné:

Použitie rezervného fondu v zmysle Uznesení 412020 - VIII'
3t2021-xr

Suma

Pľoi ektová dokumentácia 10 773 ,16
Rekonštrukcia vereiného osvetlenia - splátka I 15 000,00
Vybudovanie stanovíšť polopodzemných kontainerov 90 773,48
Rekonštrukcia mestských komunikácií 139 993.16
Rekonštrukcie v školstve (ZŠ Bernolákova,ZŠ J.C. Hronského, MŠ
DruŽstevná)

20 000,00

Dopravné ihľísko 9 897.r3
Rekonštrukcia DK Šal'a 243 7ll,0r
Výstavba kolumbária v cintoľíne 27 880,79
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Bežné qýdavky (verejné osvetlenie, údrŽba mestských komunikácií,
MHD, interierove vybavenie DK)

100 000,00

SPOLU 758 028,73

Zostatok ľezervného fondu Suma
Schválené použitie v zmysle Uznesenia 3l202l - XI 665 691,27

Proiektová dokumentácia 3s 426.84
Vybudovanie stanovíšť polopodzemných kontajneľo 9 22652
Rekonštrukcia mestských komunikácií 60 006,84
Rekonštruk cia ZŠ Ľ. Štúľa l3 000,00
Rekonštrukcia DK Šaľa 466 288.99
Výmena sedadiel v kinosále 25 000.00
Revitalizácia lesoparku 23 500,00
Detské ihrisko 5 500.00
Výstavba kolumbária v cintoríne 22119.21
Spolufi nancovanie pľoj ektov 5 622.87
Schválenó použitie v zmysle Uznesenia 7l202l -vIJ 266 280,00
Rekonštrukcia mestských komunikácií 60 000,000
Splátka istinv 206 280,00
Bez schváleného použitia I 026,10
SPOLU 932 997,37

a

a

Súčasťou príjmových ťrnančných opeľácií boli aj účelovo viazané Jinančné prostľieĺIky
nedočerpané v roku 2020 vo výške 296 408,77 EUR. Tieto f,rnančné pľostriedky boli v roku
202I pouŽité na konkrétne účely (vrátenie dotácie na cestové - 3 571,65 EUR, vľátenie
dotácie na stravu _ 155 228,40 EUR rodinné prídavky - 24,95 EUR, vrátený grant z Fondu
na podporu umenia - 8 958 EUR, vľátený grant z audiovizuálneho ťondu _ | 787 EUR,
nevyčerpané finančné pľostľiedky na účtoch jedální - 65 3l3,42 EUR, projekty asistentov na
základných školách _ 26 560,82 EUR, pouŽitie prostriedkov na sčítanie - 19 964,53 EUR,
výmenu okien v krízovom centre - 15 000 EUR)'

Finančné prostľiedky zprijatých aÍbezpek zabyty boli v sume 12 157 EUR' Tieto ťrnančné
pľostriedky nevstupujú do ýsledku hospodárenia, keďže to nie sú vlastné pľostriedky,
s ktorymi by mohlo mesto disponovat' a pouŽiť ich na svoju prevádzku. Sú to finančné
pľostriedky nájomníkov v mestských bytoch. Tieto im budú vrátené v prípade, Že ukončia v
byte nájomný vďah.

Aj rok 202I bo| pre všetky samosprávy náročný. Celý svet ovplyvňovala pandémia Covid 19, ktoľá
mala obrovské ekonomické dosahy a dôsledky. Pľi tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 mesto
postupovalo opatľne a v priebehu ľoka sa riešili akú1ne vzniknute problémy pri nejasných
prognó'ach a piedpovediach ekonomického qivoja. Mesto Šal'a ľeagovalo na pandémiu a flexibilne
sa |ĺsposobovalo-vzniknutým situáciám . Tak ako väčšina samospráv aj mesto Šaľa v mnohých
situáciách suplovalo štát a jeho oneskoľené reflektovanie na vzniknuté pľoblémy.
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3.3 Hodnotenie výdavkovej časti ľozpočtu mesta za rok202l

Zarok\)2l boli celkové výdavky čerpané V sume 21 754 762 EUR, čo je plnente na 89,04 oÁ.

Bežné výdavky (600)

Boli k 3l.l2.202l čerpané vo výške |9076 7|| EUR, t.j. 92,44 oÁ zo schváleného rozpočtu
20637 852 EUR. Tieto výdavky boli pouŽité na úhradu beŽnýchzáväzkov mesta vjednotlivých
programoch rozpočtu nasledovne:

Pľogram Rozpočet
2021

Skutočnost'
k31.12.2021

o'//o
plnenia

l. Plánov.. manaŽm. a kont. 377 015 328 826 87.22

2. P ropaeácia a marketing 47 980 42 542 88.67
3. Interne sluŽby 3rr 620 257 696 82,70
4. SluŽbv občanom 53 420 40 363 75,56
5. Bezpeč.' právo a poriadok 1 223 st8 1 087 880 88,91

6. odpadové hospodáľstvo 9s0 200 871 761 91.75

7. Komunikácie 495 716 481 02s 97.04
8. Doprava r50 296 r50 295 100,00
9. Vzdelávanie t0 490 s23 9 836 ó51 93,77
l0. Šport 326 3t0 283 863 86,99
I l. Kultura 819 33s 650 236 79,36
l2. Pľostredie pre Život 468 880 452223 96,45

l 3. Sociálna starostlivosť 2 137 074 2 03r 079 9s.04
14. Bývanie 597 r00 523 550 87.68
l5. Administratíva 2 188 865 2 038 720 93.r4
spolu 20 637 8s2 t9 076 711 92,44

v EUR

Kapitálové výdavky (700)

Boli k 3l.I2.202I čerpané vo ýške 2465 491 EUR, t. j.76,62 %o zo schváleného ľozpočtu
3 218 017 EUR nasledovne:

Investičné akcie
Rozpočet

2021
Skutočnost'
ksr.r2.202t

Proi ektová dokumentácia ó5 000 41709,16
Kvbeľnetická bezpečnosť 4 200 4135,42
MsU - vÝpočtová technika 4 500 4 444,00
VÝkup pozemkov - predstaničnÝ priestor ll 100 11072,25
MsP _wsielač 5 600 5 590,42
Modernizácia Vo 1 15 000 I l5 000,00
Stanovištia kontainerov 91 000 90 773,48
Rekonštrukcia MK 140 000 t39 993,16
ZŠ s MŠ J. Murgaša - server 6 819 6 878,39
ľĺŠ Ho[eho 11681 11 680.96
MS DruŽstevná 15 046 t5 046.00
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MŠ Šafárika 56 400 56 375,12
ZŠ Bemolákova 12 670 12 668,40
ZS J.C. Hľonského 84 795 83 ó37.93
ŠH - čistiaci stroi 3 200 3 200.00
Kolkáreň - výmena okien l7 000 ló 983.05
Rekonštrukcia budovy DK Šal'a 2 463 450 1743 553.29
Revitalizácia Miléniového parku 16 900 l6 856,68
Dopravné ihrisko 12 il8 t2 tt7.t3
Cintorín - kolumbárium 28 000 21 880.79
Cintorín - zdtol pre chladiaci príves 7 400 7 362.00
DD - kapitálové výdavky 13 800 13 800.00
KD _ prípoika 3 516 3 576.00
Krízové centľum 2t 200 2t 157.74
Spoluúčasť na proiektoch 7 502 0.00
Investície spolu 3 218 017 2 465 491,37

v EUR

Výdavkové finančné opeľácie (800)

Predstavujú splátky istiny z úveľov, ktoré mesto Šaľa spláca v zmysle uzatvoľených zmlúv,lízingové
splátky, ľeštrukturalizáciu bankových úverov a vľátenie zábezpiek. Tieto finančné opeľácie sú
rozpočtované k určitému pľogľamu, podprogĺamu či pľvku rozpočtu.
V roku 202| boli ýdavkové finančné operácie vo qýške 2L2 560 EUR. Z tejto sumy boli pouŽite
finančné prostriedky v sume 200 826 EUR na splátky istín z úverov zo ŠFRB (čo je náľast opľoti
roku2020 o 3 886 EUR). Ďalšiu časť ýdavkoých finančných operácií tvorili qýdavky na splátky
lízingu za automobil zakúpený v ľoku 2019 pre potreby MsKS celkom V sume 4 524 EUR. Do
ýdavkových finančných operácií vstupujú aj ýdavky v súvislosti s vrátenýmizábezpekami zabyty
v Sume 7 2I0 EUR. Výdavkové finančné operácie medziľočne mieľne klesli (pokles o 13 739 EUR).
Štrukturu ýdavkoých finančných opeľácii aich čeľpanie vjednotliqých rokoch obsahuje
nasledovná tabul'ka:

Rozpočet
2021

Skutočnost'
k31.12.2021

7o plnenia

Spl. istinv bank. úveľov 0 0 0
Spl. istinv Šľng 20r 975 200 826 99,42
Lizins. 4 525 4 524 99,98
KTK a pľekl. úveľ 370 000 0 0
Reštrukfu ralizácia úveľo v 0 0 0
Yrät. zábezpeky 0 7 2r0 0
VÝdavkové Íin. operácie spolu 576 500 212 s60 36,87
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3.4 Hospodárenie pľíspevkovej oľganizácieoss
Mesto Šal'a je zriaďovatel'om príspevkovej organizácie- Organizácia sociálnej staľostlivosti Šaľa
(oss).

Hospodársky výsledok oss za rok202t

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 3l.|2.202| vyplýva, Že výnosy organizácie
v účtovnom období roka 202| pľedstavova|i 1362 l88 EUR, na svoju prevádzku organizŕrcia
vynaloŽila náklady l 35l 47 5 EUR a hospodárenie skončila so ziskom vo výške 10 71 3 EUR.

Účtovná závierka oSS k 31.12.202I

Súvaha organizácie zostavená kzávierkovému dňu 3l.Iz.202I vykazuje nasledovný stav aktív
a pasív.

Súvaha oSS mesta Sal'a k 3l.12.2021
AKTIVA Stav

k 3L12.2020
Stav

k 31.12.2021
A. Stále aktíva
1. Dlhodobý nehmotný maietok 0,00 0,00
2. Dlhodobý hmotný maietok 89 80ó'93 82 587.93
B. obežnÝ maietok
|. Zásoby r 599.69 1 895,69
2. Zitčtovanie medzi subiektami verejnej spľávy 0,00 0,00
3. Pohľadávky 4 494,39 10 503,23
4. Finančný maietok 215 960,44 260 557,36
5. Casové ľozlíšenie I 950,33 | 377,99

Aktíva celkom 313 811,78 356 922,20
PASIVA

C. Vlastné zdľoie krytia
1. Newsporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov -30173.71 -17 528.82
2.Peňažné fondy 0,00 0,00
3. Hospodáľsky yŕsledok beŽného účtovného obdobia 12 644.89 l0 712,60
D. Záväzky (cudzie zdľoje)
l. Zúčtovanie tľansferov ľozpočtu obce a VUC 200 387,79 213 860,03
2'Piiaté preddavkv 4 039,71 4 046,50
3. Závazkv zo sociálneho fondu 5 702,97 5 683,98
4. Záväzky z obchodného styku 7 762,42 4156,84
5. Záväzky voči zamestnancom 49 390,30 76 891,31

6. Záväzky voči inštituciám sociál. zabezpeč. a daňové záv 48 001,58 44 690,20

7. ostatné priame dane rI 687,79 9 883,63

8. Transfery a ostatné zúčt. so subiektmi mimo VS 759,73 760,13
9. Iné záv'äzky 876,47 933,66

10. Časové ľozlíšenie 273r,84 2 832,14
Pasíva celkom 313 811,78 356 922,20

v EUR
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Yýkaz ziskov a strát

Po uzatvorení analytických a syntetických účtov ku dňu 3l.|2.202l bol vypracovaný nasledovný

ýkaz ziskov a strát:

YÝkaz ziskov a stľát k31.12.2021
VYNOSY

Stav
k 3r.12.2020

Stav
k 31.12.2021

| . TrŽby za predai sluŽieb 234 692,79 226 355.45
2. ostatne prevádzkové výnosy 2 909,00 4 939.t3
3. Zúétovanie rezerv a oprav' poloŽ. Z prev. a fin. činnosti 14 207,53 967.s0
4. Uroky 0,00 0.00
5. Prevádzkové dotácie - transfery z rozpočtu mesta 559 200,00 649 724,00
6'Bežné transfery zrozpočtu mesta - dotácia MPSVaR SR 199 462,56 243 934,52
7' Transfery zo ŠR (UPSVaR, IAZASI) 30211r,59 222 2r4,r2
8' Výnosy s kapitálových transfeľov 10 620,00 10 795,00
9.Bežné transfery od ostatných subiektov mimo VS 2 185,00 3 258.20

VÝnosy spolu: 1325 388.47 1362187,92
NAKLADY

1 0. Spotrebované nákupy 97 446.s0 96 0s4.52
l l. SluŽby 22 856.98 17 835.43
12. osobné náklady 1 rs9 406,11 1221 066.36
13. Dane a poplatky 1 408'ó8 I 399,58
14' ostatné naklady na prevádzkovú činnost' 16 767,18 0,00
15' odpisv hmotného investičného maietku l0 620,00 10 795,00
16. odpis rezervy a oprav. poloŽ. Z Z prev. a fin. činnosti I 551,41 r 668,07
17. ostatné finančné náklady 2 686,72 2 656,36

Náklady spolu: 1312 743.58 l35t 475,32
ZISK/STRATA +12 644,89 +10 712,60

v EUR

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 3I.I2.202l vyplýva, Že organizácia účtovný rok 202l
skončila s kladným hospodárskym výsledkom vo ýške l0 712,60 EUR.

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

Hodnota majetku spoločnosti za rok 202I bola vykázaná vo výške 5 484 457 EUR (netto).

NeobeŽný majetok v celkovej hodnote 3 363 850 EUR tvoľí dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
(pozemky vo výške 168 497 EUR, stavby vo výške | 507 627 EUR, samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí vo rnýške 856 500 EUR, obstarávaný dlhodobý hmotný majetok vo výške
738 557 EUR). Majetok spoločnosti tvoria najmä dve centľálne kotolne, rozvody tepla a domové
odovzdávacie stanice. Podiel neobežného majetku z celkových aktív pľedstavuje 6l,3 oÁ. obeŽné
aktíva sa podiel'ajú na majetku 38,3 oÁ a časové ľozlíšenie aktív predstavuje 0,4 oÁ.

Vlastne imanie tvoriace 27 % - ný podiel na celkoých pasívach predstavovalo k
31.12.202I hodnotu 1 48l 701 EUR. Naľovnakej úrovni v porovnaní s minulýmľokomzostalo
základné imanie (I 466 877 EUR), fondy zo zisku sa zv.ýšili (234 24I EUR) a výsledok
hospodáľenia minulých ľokov sa taktieŽ zvýšil (199 970 EUR). Kapitálové fondy boli k 31.I2.202I
na rovnakej úrovni ako v ľoku 2020 vo výške 34I 316 EUR a spoločnosť vykázala výsledok
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hospodáľeniazaúčtovné obdobie v hodnote -760 703 EUR po zdanení.

Závazky k31.12'202l tvorili 42 oÁ z celkoaých pasív. Najväčší podiel na závdzkoch pľedstavujú

kĺátkodobé záväzky evidované v hodnote l 390 589 EUR. Zostatok úveru na rekonštrukciu
tepelneho hospodáľstva je 4l2 728 EUR. Na základe Zmluvy o účelovom úvere na financovanie
rnodernizácio tepelného hospodárstva bola schválená suma l 800 tis. EUR. Zo schváleného úveru
sa k 3 L.l2.2o20 čerpalo 540 000 EUR, zostatok k3l.|2.202l je l23 325 EUR. Nevyčerpaná suma
úveru je plánovaná na pľepoj CK3l aCK34. K3l.l2.202l bo| na kontokorentnom účte zostatok
329 536 EUR.

Spoločnosť MeT Šal'a, spol. s ľ.o. dosiahla za rok 202l celkové ýnosy 3 027 295 EUR pľi
celkoých nakladoch 3 786 381 EUR, čo predstavuje ýsledok hospodárenia po zdanení v hodnote
-760 703 EUR. Pridaná hodnota v ľoku 202l bola tvoľená vo qýške l03 076 EUR, čo predstavuje
6 063 EUR na zamestnanca pľe pľiemernom pľepočítanom stave zamestnancov'

Vzhľadom k charakteru podnikateľskej činnosti tvoria tržby sa dodávku tepla takmer 92,37 oÁ

podielu na celkoých ýnosoch. V nákladov oblasti dominujú náklady na spotrebu zemného plynu,
ktoré v mesiacoch okÍóber, november a december vykázali enormný nárast. Priemeľná cena za tieto
mesiace bola vo ýške 103,66 EURlkwh. Na základe Vyhlášky URSO do ceny tepla sa môŽe
uplatniť 15,8952 EUR/kwh. Technicky nebolo moŽné poŽiadď o zqýšenie ceny tepla. Yýzĺamný
podiel na celkových nákladoch majú najmä náklady na opravu a údržbu zanadení slúŽiacich na
vfiobu tepla a osobné nĺĺklady.

Hlavn1ým predmetom podnikania spoločnosti je výľoba aľozvod tepla. Spoločnosť vľoku 2018
začala podnikať voblasti správy aidržby byoých anebytoých objektov. od l.4.201-8
zabezpeÚ$e na zák|ade mandátnej zmluvy komplexnú starostlivosť o nájomné byty a nebytové
pľiestory vo vlastníctve mesta Šaľa.
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4. Výsledok ľozpočtového hospodáľenia mesta Šaloa za rok202t

ľnŽľÝ nozľočnT @R):
Bežné príjmy: 20 389 361'02 EUR
Bežné výdavky: 19 076 7l l,2l EUR
Pľebytok: 13l2 649'8l EUR

KAPITÁLoVŕ ROZPOČET ffR):
Kapitálové pľíjmy: 844 958'95 EUR
Kapitálové ýdavky: 2 465 491,37 EUR
Schodok: -l620 532,42 EUR

Výsledok ľozpočtového hospodáľenia $10' ods.3, písm. a)' b) je schodok: - 307 882'61 EUR

FINANčNE OPERÁCIE:
Príjmové finančné operácie: 22I0 581'17 EUR
Výdavkovó finančné operácie: 2|2 559,69 EUF*
Prebytok podl'a $10' ods.3, písm. c) : 1 998 021'48 EUR

PRÍJMY SPoLU: 23 444 901,14 EUR
vÝDAVKY SPoLU: 21754 762,27 EUR
Rozdiel : I 690 138,87 EUR

Výsledok rozpočtového hospodáľenia po zarátaní Íinančných operácií za rok2021 je vo výške
I 690 138,87 EUR.

Nevyčerpané účelovo uľčené prostriedky (spolu v sume 689 729,06 EUR) poskytnuté v rozpočtovom
roku 2027 zo ŠR, zrozpočtu EU alebo na zák|ade osobitného predpisu, ktoré neboli do konca roka
202I vyčerpané boli nasledovné:

* 6 547,58 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku obvodného úradu v Nitre
na dopravné Žiakov zarokzUzl,
x 240 474,40 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov zarck
2021,
* l03 488 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostľiedkov z MŠvV SR na odmeny
zamestnancov školstva,
* 946 EUR- nevyčeľpaná časť ťrnančných pľostriedkov z vĺŠw SR na odmeny
zamestnancov školského úľadu,
* 946,40 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostľiedkov z MŠVv SR na odmeny
teľénneho sociálneho pracovníka,
* 36 707,33 EUR _ finančné pľostľiedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,
* 8 866,16 EUR _ finančne prostľiedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie
potľavín,
* 1 751,80 EUR _ nevyčerpane finančné prostriedky poskytnute z trĺŠvv SR na inklúziu
v ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD,
* 30 905,l0 EUR - účelovo viazaĺé prostriedky na tvorbu fondu opľáv a'6dtžby, ktoý je
mesto povinné tvoriť v zmysle zákonač,.44312010 Z.z.,
* 1 650 EUR _ nevyčerpaný sponzoľský pľíspevok na turnaj MsP,
* |4 636,09 EUR nevyčeľpané prostriedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, bytov
a domov,
* 34 500 EUR - nevyčerpané pľostriedky poskýnuté MPSV SR na ýstavbu ihriska,
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* l70 062,80 EUR nevyčerpane pľostriedky poskytnuté z Nóľskych fondov na
ľekonštrukciu ZŠ Ľ. Štúra arevitalizáciu lesopaľku,
* 33 300 EUR - nevyčerpaný grant z Audiovizuálneho fondu na výmenu sedadiel v
kinosále,
* 4 947,40 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmoých finančných operáciách na
zábezpeky, ktoľé uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzt'ahu
im budú vrátené,

Po vylúčení účelovo určených frnančných pľostriedkov Sa v zmysle $l5, ods' l., písm'
c) zákona58312004 o rozpočtoých pravidlách pridelia do rezeľvného fondu finančné prostriedky
vo výške 1 000 409'81 EUR.

Použitie prostriedkov ľezeľvného fondu bolo uznesením č.5/2022 _ VIII MsZ zo dňa 30.6.2022
schválené nasledovne:

o Server 34 940 EUR
o Modeľnizáciaveľejného osvetlenia l15 000 EUR
o Stanovištia kontajneľov 18 430 EUR
o Rekonštrukcia mestských komunikácii ll9 570 EUR
o Germicídne žiariče 20 000 EUR
o Rekonštrukcia DK Šaľa 380 000 EUR
. Splátky istiny 312 060 EUR
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5. Infoľmácia o vývoji obce z pohl'adu účtovníctva za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

5.1 Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku

!,ĺázov ZS k 1.1.2021 vEUR KZ k 31.12.2021v EUR

Majetok spolu 55 0l I 927,02 59 379 482,73
Neobežný majetok spolu 42 251 571,89 46 r3t 522,04
z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok 3 423,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 36157 075.14 40 040 448.29
Dlhodobý finančný majetok 6 091 073,75 6 091 073,75
obežný majetok spolu 12 756 870,93 t3 242 752.33
z toho :

Zásoby I 037,88 I 037,88
Zúčtovanie medzi subjektami VS 8 599 723.s7 8 304 937,04
Dlhodobé pohľadávky 0 0.00
Krátkodobé pohľadávky 646 417,49 67r 914,42
Finančné účty 3 509 69r,99 4 264 862,99
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
Jlhodobé

0 0,00
Poskýnuté návratné fin' ýpomoci
krátkodobé

0,00
Časové rozlíšenie 3 484,20 5 208,36
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b) za konsolidovaný celok

5.2 Zdroje krytia
a) za materskú účtovnú jednotku

Názov ZS k 1.1.2021 vEUR l{L k 31.12.2021v BUR

Majetok spolu 59 789 432,81 65 539 381,31

Neobežný majetok spolu 53 537 978,89 57 279 069,18

z toho

Dlhodobý nehmotný majetok 98 936,27 92 668,39

Dlhodobý hmotný majetok 48 8r4 845,87 52 562 204,04

Dlhodobý ťrnančný majetok 4 624196,75 4 624196,75

obežný majetok spolu 6 228 426,54 8 230 859,04

z toho :

Zásoby 54 322,64 5l 178,35

Zičtovanie medzi subjektmi VS 25103,57 19 240,76

Dlhodobé pohl'adávky 0,00 0,00

Kľátkodobé pohl'adávky I 555 229,36 2 696 617,56

Finančné účty 4 593 770,97 5 463 822,37

Pos\rtnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00

Poskytnuté návratné fin' výpomoci kĺát 0,00 0,00

Časové ľozlíšenie 23 027,38 29 453,09

Názov ZS k l.l.202lvEUR KZ k 31.12.2021v EUR

Vlastné imanie azáväzky spolu 55 011 927,02 59 379 482,73

Vlastné imanie 28 693 580,37 28 963 204,05

z toho :

oceňovacie ľozdiely 0,00 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 28 693 580,37 28 963 204,05

Záxäzky t5 628 534,19 t9 747 367,07

ztoho;

Rezeľvy 0,00 0,00

Zičtovanĺe medzi subjektami VS 1279 534,53 I 679 90r,27

Dlhodobé zŕxäzky 8 390 802,17 10 103 288,64

Kľátkodobe záväzky 725 875,2r 1 587 868,40

Bankové úvery a výpomoci 5 232 322,28 6 376 308,76

Časové rozlíšenie 10 689 812,46 10 668 911,61
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b) za konsolidovaný celok

5.3 Záväzky Mesta Sal'a k31.l2.202l

Názov t(Lk 1.1.2021 v EUR KZ k 31.12.2021v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 59 789 432,81 65 539 381,31

Vlastné imanie 29 399 794,95 28 953 713,76

z toho

oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárerua 29 399 794,95 28 952 50r,47

Záväzky 18 260 067,06 23 294 841,50

z toho :

Rezervy 33 126,79 26 447,48

Zilčtovanie medzi subjektmi VS I 390 115,39 t SIr 173,37

Dlhodobé zŕväzky 8 514 456,94 l0 196 831,60

Kľátkodobé záväzky z 071 519,16 4 018 490,82

Bankové úvery a výpomoci 6 250 848,78 7 24r 898,23

Casové ľozlíšenie 12 129 570,80 13 290 826,05

Zániizky v EUR k31.12.2020 v EUR k31.12.2021

zúčtovanie medzi subjektami veľ. spľávy
ostatne zúčtovanie rozpočfu obce 357 1 233 825,00 r 461902,38

zúčtovanie transfeľov subi. ver. spľávy 45 709,53 2r7 998,89

krátkodobé záväzky
dodávatelia 32l 287 666,49 899 519,19

newfakturovane dodávkv 3 26 60 563,97 138 714,10

zamestnanci 331 138 414,93 t73 914,62

zúčtov. S org. soc. a zdtav. poist. 33ó 88 050,72 116 082,33

ostatne priame dane 342 21 255,13 29 135,80

iné záväzky 379,325 29 016,00 126 425,46

záväzky znáimu474 4 523,1r 3 112,57

ostatné záväzky kľátkodobé 479 96 384,26 99 3t4,33

transfery so subi. mimo veľeinei spráw 372 0,00 1 ó50'00

bežné bankové úvery 461 0,00 0,00

spolu 2 005 409,74 3 267 769,67

dlhodobé záxäzkv
bankové úvery 46I.47 9,z3 I.27 3 13 578 303,92 16 431 673,25

zävázky znáimu 474 3llz,57 0,00

záväzky zo sociálneho fondu 472 41 707,96 47 924,15

spolu 13 623124,45 16 479 597,40

Celkom 15 628 534,15 19 747 367,07
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5.4 Pohl'adávky mesta Šal'a k 31.12.2021
Pohl'adávky Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021

daň z nehnutel'nosti 117 174,98 150 342,66
daň z nehnutel'nosti - úroky z omeškania,
penále 4 007.17 3 556.74
poplatky za psov ó 3l0'89 4 715,52
poplatky Za psov - úľoky z omeškania 81,13 46,13

poplatky za uŽiv anie verei neho priestľanstva -ll t0l,l8 -10 575,58
poplatok za kom. odpad a mnoŽst. zbeľ 4r2 686.94 426 272.64
poplatok za kom. odpad a mnoŽst. zber - úľoky 3 026,10 2 036,14
poplatok za videohry 12 I19,00 l2 I19,00
poplatok zarulety 0.54 0,58

náiomné za nebvtové priestorv 15 054.18 l9 058.63
úroky z omeškania nebyt' priestory 43,04 43.04

náiomné zpozemkov 26 272,98 19 021,51

náiomné zpozemkov - úľoky 3 984,49 2 849,22
pľíiem z predaia pozemkov 4 344.90 72.00
náiomné za byty Bvtkomfort 258 719,00 276 364.82
trovy konania 49.50 0,00
daíl za VP - parkovné 6 749.64 8 216.65
parkovné - penále I10,30 103,00
poplatok zarozvoi I 451,00 -9,00
ostatné pohľadávky I 610,l9 r 013,72
dľobný stavebný odpad I l0l,61 1205,07
daň z ubytovania 5 450,20 8 409,40
pľenáiom hĺobových miest 76 237,67 4 950,96
poskvtnuté pľevádzkové preddavkv r 991.64 199r.64
ine pohľadávky 0.00 862.00
vecné bremeno 0.00 35r.02
SPOLU 887 475,91 933 017.51
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6. Hospodáľsky výsledok za 2021 - vývoj nákladov a výnosov za
mateľskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za materskú účtovnú jednotku

V ľoku 202I sa dosiahol kladný účtovný hospodáľsky ýsledok vo qýške 285 064'93 EUR.

Názov Skutočnost'
k3t.12.2020

Skutočnost'k
31.12.2021

Náklady 14 049 02t,04 t4 226 977,90

50 - Spotľebované nákupy 794 762,69 850 578,51

5l - Služby 2 418 062.06 2 473 609,91

52 - osobné náklady 3 261361,60 3 493 382,67

53-Danea poplatky l9 503,56 7 008,08

54 - ostatné náklady naprevádzkovúčinnosť 263 607,44 80 167,85

55 - odpisy,rezervy aOP z prevádzkovej
a finančnej činnosti azuétovanie časového
ľozlíšenia

I167 786,58 I 126 975,87

56 - Finančné náklady 140 856,75 135 693,83

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov
príimov

5 983 079,33 6 059 201,93

59-Danezpríjmov 1,03 299,25

Výnosy 14 556 573,86 14 511 982,86

60 _Tržby za vlastné uýkony a tovaľ 44 535,86 3 755,47

6 l - Zmena stavu vnútrooľganizačný ch sluŽieb 0,00 0,00

62 - Aktivácia 0,00 0,00

63 _ Daňové a colné ýnosy aýnosy z
poplatkov

tl t44 072,13 1t 365 745,92

64 - ostatné ýnosy r 369 557,38 12t9 015,92

65 -Zilčtovanie rezerv aoP z prevádzkovej
a finančnej činnosti anlčtovanie časového
ľoz1íšenia

0,00 0,00

66 - Finančné ýnosy 550,31 2 884,44

67 _ Mimoriadne ýnosy 100,00 808,68

69 _ Výnosy z transfeľov a ľozpočtoých
príjmov v obciach, VUC a v Ro a Po
zriadených obcou alebo VÚC

r 997 758,18 | 919 772,49

Hospodársky výsledok
/+ kladnÝ Hv, - zápornÝHYl

507 552,82 285 064,93
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b) za konsolidovaný celok

V roku 202l sa dosiahol zilpomý účtovný hospodársky ýsledok vo výške 483 002,05 EUR.

Názov Skutočnost'
k31.12.2020

Skutočnost'
k31.12.202t

Náklady 22 494 794,28 24 t36 327,97

50 - Spotľebované nákupy 3 159 351,32 4 355 890,90

5l - SluŽby 3 070 388,91 3 293 169,42

52 - osobné náklady t3 473 909,45 14 0t6 923,99

53-Danea poplatky 28 619,64 9 635,52

54 _ ostatné náklady na prevádzkovú činnost' 347 842,33 103 992,32

55 - odpisy,rezervy aOP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a áčtovanie časového
rozlíšenia

I 884 086,94 1 899 628,90

56 _ Finančné náklady 184 350,90 t77 151,35

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov
mov

34t 474,97 278 029,13

59-Danezpríjmov 4 769,92 1916,45

Výnosy 22 991 462,99 23 653 325,92

60 _Tržby za vlastné ýkony a tovaľ 3 270 664,15 3 921 472,16

6l _ Zmena stavu vnútľooľganizačných sluŽieb 0,00 0,00

62 - Aktivácia 0,00 0,00

63 _ Daňové a colné ýnosy a výnosy z
poplatkov

11 n3 995,76 11 335 559,51

64 _ ostatné qýnosy I 523 454,23 r 301097,62

65 -Zičtovanie Íezerv aOP zprevádzkovej
a finančnej činnosti azÚčtovanie časového
ľozlíšenia

14 207,53 967,50

66 _ Finančné výnosy 4 367,41 7 855,52

67 _ Mimoľiadne qýnosy 100,00 808,68

69 _ Výnosy z tľansferov a ľozpočtoqých
príjmov v obciach, VUC a v Ro a Po
4jadený ch obcou alebo VUC

7 064 673,91 7 085 564,93

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, _ záporný HY l

496 668,71 -483 002,05
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7. Ostatné dôležité infoľmácie

7,| Prijaté granty a tľansfeľy
V roku 2021 mesto pľijalo nasledovné bežné granty a tľansfery:

Na úhradu nákladov pľeneseného výkonu štátnej správy boli poskytnuté v ľoku
2021 nasledovné dotácie:

Dotácia Plnenie k31.12.2021
Spoločný školský úľad 36 976
Matrika 19 419
Stavebný úľad 28 105

SFRB 11 036
Registeľ obwateľstva 7 157

Resister adries 156
Životné pľostľedie 2 t26
Miestne a účelové komunikácie 937
Normatívne dotácie pre oblasť školstva 4 740 644
osobitné dotácie školstvo 720 r8r
SPOLU 5 566 736

Poskytovatel' Suma v
EUR

Učel

Grant ESF - Terénny soc
pracovník

33 630 Peľsonálne a prev ádzkové výdavky TSP

Grant Pontis I 300 Výsadba nového záhonu - cintorín
Grant Wifi4EU 15 000 Kvalitný bezplatný prístup k internetu

v centľe mesta
Gľant Wifi pľe teba 9 677 Dodanie bezdrôtoých pľístupových bodov

na vereinÝch priestranstvách mesta
Dotácia Urad práce soc. vecí a
rodiny

42 250 Personálne výdavky chránenej dielne

MZP SR. ERDF 673 Publicita DK
Dotácia z Nórskych fondov | 699 Publicita pľoiektu
Dotácia z Uradu vlády SR 7 500 Voinové hľoby
MPSVaR SR 9 296 Dovybavenie detských iaslí
Grant Nitriansky samosprávny
krai

3 320 Podujatie Terľa Wag

Dotácia Enviromentálny fond 36 196 Y Ývoz biolosického odpadu
Dotácia COVID 9l 530 Refundácia výdavkov s testovaním
Sponzorstvo 1 650 Sponzorstvo na turnai MsP
Grant Dobrovoľná
ochľana SR

poŽiama 1 400 Materiálno - technické vybavenie DHZO

SPOLU 2s5 122

-38-



V roku 2021 mesto prijalo nasledovné kapitálové gľanty a transfery:

7.2 Poskytnuté dotácie

Mesto v roku 2021 poskytlo dotáciu v súlade s VZN č,.I7l20l4 o podmienkach poskytovania
dotácií na podporu všeobecne pľospešných sluŽieb, na všeobecne pľospešný alebo
verejnopľospešný účel v celkovej ýške 22188 EUR.
Dotácie boli poskytnuté pľe oblasť zabezpečovania zdraých Životných podmienok a
bezpečnosti obyvatel'ov pri súčasnomzabezpečovaní ochrany zvierat, na podporu špoľtových
klubov a organizácií pôsobiacich na izemi mesta Šaľa, na podporu kultúry v meste a na
podporu sociálnej sluŽby. Rozpočet mesta počítal s celkovou ýškou dotácii v sume
26 000 EUR. Vzhľadom na pandemickú situáciu počas roka202l, niektoľé subjekty nemohli
ľealizovať aktivity na, ktoré im bola dotácia schválená a preto do konca roka 202I vrátili
nevyčerpanú čast' dotácie.

1/ Dotácia pre oblast' zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti
obyvatel'ov pľi súčasnom zabezpečovaní ochrany zvieľat bola poskytnutá vo výške
3 000 EUR nasledovnému subjektu:

2tDotácie na podpoľu špoľtových klubov a organizátcií pôsobiacich na územímesta Šal'a
boli v ľoku 202l poskytnuté vo výške 8 934 EUR nasledovným subjektom:

Poskytovatel' Suma v EUR Učel

Nórske fondv 170 063
Revitalizácia lesoparku, rekonštrukcia ZŠ Ľ. Štúľa _ do
roktt2022

Dotácia MZP SR,
ERDF 4t3 302

Zniženie energetickej náročnosti DK Saľa

Audiovizuálny fond 33 300 Výmena sedadiel v kinosále DK - do roku2022

Dotácia MSVV SR 33 000
Rekonštrukcia
Hľonského

sociálnych zanadeni v ZS J.C.

Gľant JUVAMEN 10 000 Milénioý park

Dotácia MPSVaR SR 34 500 Výstavba ihriska - do roku2022
Spolu 694 165

Poľ.
číslo

Názov žiadate|'a Učel dotácie Poskytnutá
dotácia

1 oZo psíčkovi amačičke Kastračný program mačiek a kocúrov,
veterináľne ošetľenie

3 OOO EUR

Žiadost' Názov žiadate|'a Účel dotácie
Schválená

dotácia

1 Golden Horse
MTZ, krmivo aýživove doplnky pre kone,

ustajnenie koní, ubytovanie, štaľtovné poplatky 100

2.

Spoľtovo
stľelecký klub

Šaľa
Nákup stľeliva 300

J
Atletický klub
Maratón Nitra

Podpoľa ľeprezentanta v chôdzi Daniela Kováča
zo Šale _ na vitamíny avýživové pľípravky

200
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Zlepšenie techniky moderného tanca - na nákup
zrkadla na kolieskach

3s05
Tanečný klub
JUMPING

Maj stro vst v á zŕlp adoslovenskej ob l asti vo vol tí Ži

a Slovenský vo|tižny pohár Šal'a2O2l _ na
poháre, medaily, ceny pre deti, honoráľe

rozhodcom, výpočtovému stredisku, hlásatel'ovi,
zdravotníkom, ozvučenie pretekov, krmivo,

ýŽivové doplnky' stuŽky a výstroj pre kone,
ustajnenie a kutie koní, pľenájom priestorov,

veterinárnu sluŽbu a štartovné poplatky

8006.
TJ Slávia SOUP

Šaľa

7
RADA Šponľ

o. z.

Beh nočnou Šaľou 2O2l - na účastnícke medaily,
časomieru a štaľtovacie čísla s čipom, výrobu
atlač p|aeátov a diplomov' prenosné toalety

600

8.
Klub ýchlostnej
kanoistiky Šaľa

Posilňovanie tela vlastnou váhou a nácvik
techniky pádlovania na suchu - na nákup

zál, adnej hľazdovej zostavy
300

3009
TJ Slovan Duslo
Šaľa - Šachoqý

oddiel

Nákup digitálnych hodín a demonštračnej
šachovej zasúvacej súpľavy ako pomôcky

názomej vyučby šachu

300l0

TJ Slovan Duslo
Šaľa - Kolkársky

oddiel nev.
azrakovo

postihnutých

8. ročník celoslovenského kolkárskeho tuľnaja
pľe nevidiacich a zrakovo postihnutých
športovcov - naMTZ azabezpečenie

občerstvenia

11

TJ Slovan Duslo
Šaľa - oddiel

kaľate
Nákup tatami - tréningová pomôcka I 000

200I2
FK Slovan Duslo

Šaľa

Mládežnícky futbalový furnaj k 100. výročiu
futbalu v Šali prípľaviek U-9 - na zakúpenie cien,

zabezpečenie občerstv enia a MT Z
MládeŽnícky futbaloý furnaj k 100. výroČru
futbalu v Šali prípľaviek U-10 _ na zakúpenie

cien, zab ezpečeni e občeľstven ia a MT Z
200t3

FK Slovan Duslo
Šaľa

40014.
HŠK Legends

Šaľa

Nákup špoľtového vybavenia pľe mládež,
doprava na turnaje a letné sústredenie, prenájom
športovej haly a časomiery, honoráre rozhodcom

azdravotĺá sluŽba

400l5 LUIGINO.sk
Inline koľčuliarske preteky 202l _

na ceny a pohaľe pre víťazov azabezpečenie
občerstvenia pre účastníkov podujatia

Slovenský

rybársky zv'äz,

Mso Šaľa

Učasť pľetekára Zdeĺ'ka Tušku na Maj strovstvách
sveta masters v disciplíne lov ýb udicou _

plávaná - na nákup nástrah a kľmiva
100t6.

10017

Slovenský

rybársky zväz,
Mso Šal'a

Úeasť pretekáľky Evy Cibulkovej na

Majstľovstvách Slovenska Žien v disciplíne lov

ýb udicou -p|ávaná - na nákup nástrah a krmiva

4
Farao - Tľnovec

nad Váhom
MTZ, krmivo avýŽivove doplnky pľe kone,

koní, e, štartovné
200
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18.

Slovenský

rybársky zväz,
MsO Šal'a

Učast' pretekáľov ZdeĺtkaTušku a Janeka
Miroslava na Maj strovstvách Slovenska masters
veterans jednotlivcov v disciplíne lov ýb udicou

- plávaná - na nákup nástrah a krmiva

100

200t9 oZLeGrácia

Mobilné dopravné ihrisko - sprievodná aktivita na

rôznych podujatiach alebo aj ako samostatná
špoľtová a vzdeliyacia činnost' v školských

zariadeniach

20020.
Mariášový klub

Šal'a - Veča -
Nové Zämky

Regionálny tumaj v mariáši o Pohár primátoľa
mesta Šaľa - na občerstvenie pľe účastníkov

apoháre previťazov
Nákup tľéningoých pomôcok a kompletnej sady

zápasových dresov s trenkami, na štaľtovné
poplatky a účastnícke kaľty na mládeŽníckych
turnajoch Mini Open Handball U10 a Slovak

Open Handball U14 -Ulz

40021
HKM Slovan

Šaľa

22
Klub vodných

špoľtov Baľakuda
Prenájom bazéna 600

23
Hokejoý klub

HK MládeŽ Šaľa
Nákup brankárskych výstľojov 400

40024 Šaľania

Podujatie pre deti Run of Titans _ na nákup
identifikačných náramkov pľe účastníkov,
ľecyklovaných poháľov, na výrobu a tlač

bannerov a plagátov

VoltíŽne preteky a tréningy _ na nákup
ľepľezentačného oblečenia, doplnkové krmivo pre

športového koňa, ustajnenie koňa na pľetekoch
20025

Jazdecký klub
Rusty

Krst knihy 90 rokov futbalu vo Veči - priateľské
futbalové zéryasy _ na nákup občeľstvenia pre

tímy, špoľtoých trofejí a cien pre viťazov
a prenájom zvukovej aparaťÚry

15026 FK Veča

15027 FK Veča
Memoľiál Dušana Takácsa a Feľa Kubíka - na
nákup občeľstvenia pľe súťaŽné tímy, kýíc na

hroby a pľenájom zvukovej aparatúry

FK Veča

Medzinĺírodný deň detí - priateľské futbalové
zápasy - na ceny a občerstvenie pľe deti,

zapoŽičanie a nákup pomôcolďhľačiek pľe deti na

súťaŽné disciplíny a pľenájom zvukovej apaľafury

134,4728

FK Veča

Deň športu vo Veči - priatel'ské futbalové zápasy
_ na nákup občerstvenia pre súťaŽné tímy,
špoľtoaých trofejí pre viťazov a pľenájom

zvukovei apaľatury

15029.
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3/ Dotácie na podpoľu kultúry v meste boli v ľoku 2021 poskytnuté v sume 7 754 EUR
nasledovným subjektom :

* Klub vojenskej histórie Nitľa bol povinný do 15. 12.202| pľedloŽit'písomné vyúčtovanie
poskýnutej dotácie vo ýške 150,00 Euľ na základe Zm|uvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu
mesta Šaľa č. 3681202l' Vzhľadom k tomu, Že tak neurobil, dŤla 17. 12. 202I mesto Šaľa
doporučene poslalo Yýzvu na vrátenie dotácie na adresu sídla klubu, avšak ýzva sa mesfu
vrátila späť. Dňa 07. 0l . 2022 bolra Yýzva na vrátenie dotácie doporučene zaslaná na
korešpondenčnú adľesu štatutárneho zástupcu do obce Močenok, Ing. Miloša Kútneho.
oĺa Óz. 02. 2022 bol telefonicky vyzvaný zo strany mesta Šaľa na vľátenie poskýnutej
dotácie. Dňa 1I. 02.2022 boli na účet poskytovatel'a dotácie pripísané finančné pľostľiedky
vo výške l50,00 Euľ.

Poľ.
číslo

Názov Žiadateľa Učel dotácie
Schválená

dotácia

I VEČANIA ó. ročník LEČo FESTIVAL - na honoráľe
účinkujúcim aMTZ 500

2 VECANIA Barbeque Paľty - na honoráre účinkujúcrm
aMTZ s00

J
Čajovňa na konci

vesmíru s.r.o.

Pásmo 4 podujatí s názvom Leto na Konci
vesmíru - koncert, detské podujatie, woľkshop

tradičných ľemesiel a prezentácia tvoľby
ľudových umelcov - na honoľáre účinkujúcim

800

4
Gabriela Ana

Alftjldiová _ AG Z
- TRAVEL

3 pásma spoločenského posedenia Spomínanie
na staľú Šaľu - na pľenájom priestorov

a technického zariadenia, tlač pľopagačných
mateľiálov a zabezpečenie občeľstvenia

r04

5 DIVADLO ASI Kulturne a umelecké aktivity - na stavbu scény,
nákup doplnkov, nábytku, rekvizit a kostýmov

I 500

6
Spoločnosť Petra

Pázmánya

Výstava Hospodárstvo v dejinách regiónu - na
nákup dekoľačneho materiálu, nákup a tlač roll
upov' farebnú tlač dokumentov a pľopagačných

materiálov

800

7

Rodičovské
zdruŽenie pri

Základnej
umeleckej škole

Mobilné vybavenie učebného pľiestoru na

rn-ýučbu baletu _ na baletné tyče, zrkadlána
kolieskach a cvičebné podloŽky

1 300

8 Attila Mészáros
Podpora Klubu fotogľafov Terra Wag - na

hliníkové rámy na fotografie, paspaľty,

dataprojektoľ, premietacie plátno a x-banner
2100,-

9
Klub vojenskej
histórie Nitra

Čestná stráŽ - pietne akty kladenia vencov
v Šali

150,-*
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4/ Dotácia na podporu v sociálnej oblasti bola v ľoku 2021 poskytnutá vo výške
2 500 EUR nasledovnému subjektu:

7.3 Investičné akcie zrea|izoYané v roku 202l

Investičné akcie realizované v roku 202l sil uvedené v nasledujúcej tabul'ke:

Por.
číslo

Názov žiadatel'a Učel dotácie Poskytnutá
dotácia

I Monika o.z. Prevádzka poskytovanej sociálnej sluŽby
v zaiadeni pľe senioľov ambulantnou formou

2 5OO EUR

Investičné akcie
Rozpočet

2021
Skutočnost'

k31.12.2021
Pľoiektová dokumentácia 65 000 41 709.16
Kybeľnetická bezpečnosť 4 200 4 135.42
MsU - uŕpočtová technika 4 500 4 444.00
Výkup pozemkov - pľedstaničný pľiestoľ 11 100 rr 072.25
MsP _ wsielač s 600 s s90.42
Modernizácia Vo lls 000 115 000,00
Stanovištia kontainerov 91 000 90 773,48
Rekonštrukcia MK 140 000 139 993,16
ZS s MS J. Murgaša - Server 6 879 6 878,39
MŠ Hollého - stavebné úpraw'iedálne 11 681 1l 680.96
MŠ DruŽstevná - rekonštrukcia sociálnych
zaiadeni

15 046 15 046,00

MŠ Šaf,ĺrika - ľekonštrukcia elektľoinštalácie 56 400 56 375,12
ZŠ Bernolákova _ PD, kotol do Šl 12 670 t2 668.40
ZŠ J.C. Hľonského - rekonštrukcia sociálnych
zanadení

84 795 83 637,93

ŠH - čistiaci stroi 3 200 3 200,00
Kolkáreň - uýmena okien 17 000 l6 983.05
Rekonštrukcia budovy DK Šal'a 2 463 450 r 743 553,29
Revitalizácia Miléniového paľku 16 900 l6 856,68
Dopravné ihrisko T2 II8 t2 117.13
Cintorín - kolumbárium 28 000 27 880.79
Cintorín - zdroi pre chladiaci príves 7 400 7 362.00
DD - kapitálové vŕdavky 13 800 13 800.00
KD - prípoika 3 576 3 s76.00
Knzové centrum 21 200 21 157,74

Spoluúčasť na proiektoch 7 502 0,00
Investície spolu 3 218 017 2 465 491,37
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7.4 Pľedpokladaný budúci vyvoj činnosti
Hlavnou prioľitou v budúcom roku je zabezpeč,enie prevádzky všetkých
rozpočtových a príspevkovej organizácie, vypľacovanie projektových dokumentácii
a stanovísk potrebných nauchádzanie sa o finančné pľostriedky z euľofondov (predstaničný
priestoľ, cyklotľasa smer Diakovce, revitalizácia lesopaľku), realizácia investičných akcií
(rekonštrukcia DK Šaľa, ZŠ Ľ. Štúra, revita|izácia lesopaľku, rekonštrukcia mestských
komunikácií), vybudovanie stanovíšt' polopodzemných kontajnerov.

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

Pľognózovanie ďalšieho uývoja je však veľmi neisté vzhľadom na pandémiu, ktorá výtazne
obmedzuje ekonomiku a hospodáľstvo celej republiky aýrazne zasahuje aj do chodu
samospľáv. Neistý je hlavne ,.yvoj podielových daní, ktoľé sú ľozhodujúcim príjmom.

7.5 Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateloskej činnosti

Mesto Šaľa nevykonávalo v ľoku 2O2l žiadnu podnikatel'skú činnosť'

7.6 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

obec nezaznamenala žiadĺu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

7 .7 ostatné skutočnosti
. Výdavky na činnosť v oblasti ýskumu a qývoja sa v roku 202I nerea|izova].|
o Mesto nemá organizačnú zložklt v zahĺaničí.
o Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,

dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky mesto v
r oku 202 I nerealizovalo.

7.8 Správy o stave súdnych sporov v roku 202l

Súdne konanie na okresnom súde Galanta sp. zn. 35cbl5l2017- platobný rozkaz
Mesto Šaľa podalo dňa 23.0I.2017 Žalobu o zaplatenie dlŽnej sumy 14 850,- EUR titulom
nezaplateného nájomného za pozemok zo Zm|uvy o nájme č. I07120I0-RSMM zo dňa
20.07.2010 žalovaný: GEOS- GEODETICKE SLUZBY s.r.o. súdny poplatok bol uhľadený
2I.2.20|7. Bol vydaný platobný rozkaz ktoý nadobudol pľávoplatnosť. Mesto podalo návľh
na vykonanie exekúcie a dňa l'10.2019 bolo doručené upovedomenie o zač,ati exekúcie a dňa
I9.l2.20l9 správa exekútoľa o priebehu exekúcie, bolo zriadené exekučné záIožné pľávo
k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 6678 k.ú. Šaľa, k dnešnému dňu nebolo vymoŽené
Žiadĺe finančné plnenie. Dňa l0'1I.202I bola podaná spľáva od exekútora, ktoý nevymohol
žiadne plnenie.
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Evidencia súdnych sporov a exekúcií - nájomné byty vedených spoločnost'ou MET
Sal'a s.r.o.

P.č.
ŽaIoba Stav

Priezvisko Meno

I

Kolenčílrnvá Miriam o zaplatenie2 762,70 EUR Podaná ža|oba. Platobný rozkaz. Čakanie na
nrávonlatnosf'Kolenčík Michal

z. Kudľík Marek c vypľatante Podaná ža|oba' Vytýčené poi ednávanie

1J

Sarkozv Rudolf c zaplatenie 150,03 EUR Podaná Ža|oba. Platobný rczkaz. Čaká sa na
právoplatnost'. Vyplatili. Ukončené.Kumanová Veľonika

4 Simek Samuel c zaplatenie 631,44 EUR Podaná Žaloba. Vydaný rozsudok.
5 Nemec Michal czaplatenie I 151,42 EUR Podaná ža|oba. Vydaný platobný rozkaz.

Podané na exekúciu.
6. Grunzová Katarína c zaplatenie I l77,62EUR Podaná Žaloba

7 Simek Samuel c vypľatenie Podaná Ža|oba. Predvolani e na 5.5.2022

8. Simek Samuel o zaplatenie 897,33 EUR Podaná ža|oba. Platobný rozkaz. Čakanie na
právoplatnosť.

9 Domeová Tunde o zaplatenie 2 309,50 EUR Podaná Žaloba. Platobný rczkaz. Cakanie na
právoplatnosť.

l0 Popelková Mária o zaplatenie 369,25 EUR Podaná žaloba, platobný rozkaz. Podanie na
exekúciu

l1 Paľtlová Iarmila o zaplatenie9TI,T2EUR Podaná Žaloba, platobný rozkaz, Pľávoplatné
Molnár Iomáš

12. Ďurčanská Anna o zaplatenie 2 839.75 EUR
Podaná Ža|oba. Platobný rozkaz. Cakanie na
nrávonlatnost'

13. Kováč Gabriel o zaplatenie 1 067.40 EUR Podaná žaloba

Povinný
Predmet exekúcie Stav exekúcieP.č. Pľiezvisko Meno

1 Kumanová Veľonika
o vymozenre
728,89 EUR

Podaná. Upovedomenie o začati exekúcie.
Exekučný pnkaz

2

Kľaičovič Iozef o vymoŽenie
2 972.85 EUP.

Podaná. Upovedomenie o začatí exelcúcie. Správa
oxekútoľaKľaičovičováRenáta

-t

Kľaičovič Iozef Zap|atiť pohľadávku
2 972,85 EUF*

Podaná' Upovedomenie o začatí exekúcie.

KľaičovičováRenáta

4
Souhľada Bedrich Zaplatiť pohľadávku

2 972,85 EUP*
Podaná' Upovedomenie o začati exekúcie. Správa
exekútoraHorváthová Klára

5

Bednaľová Dasmar Zaplatiť pohľadávku
s 203.92 EUR

Podaná exekúcia. Spľáva od exekútorazatiaľ
newmoŽené nič.Bednáľ Miroslav

6
Hátašová Helena vymoženie 71 EUR VymoŽené 38 EUR. Splátkový kalendáľ

7 Hochelová Diana
o vymozene
5 741 EUR

Podaná exekúcia. Upovedomenie o zač,ati. Spľáva
o stave

8 Ďurčanská Anna
o vypratanie
2547.24BUF.

Podaná exekúcia. Upovedomenie o začati
a o úschove vecí

9
Sarkozi Rudolf o zaplatenie

137,20 EUR Vyplatená pohľadávka, exekúcia ukončená
Kumanová Veronika
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r o. 
|rováe louon.t

o zaplatenie
9 059.88 EUR

|ľodaná exekúcia. Upovedomenie o začati. Spľáva
lod exekútoľa

t t . 
|ľakasovĺ |vĺur".tu

o zaplatenie
3 092,06 EUR

|ľodaná exekúcia. Upovedomenie o začati. Správa
lod exekútora

12.
ana o zaplatenie

odaná exekúcia. Upovedomenie o začati.
5 855 90 EUR

l3
veta

o zaplatenie odaná exekúcia. Upovedomenie o spôsobe
2715 44 EUR konania exekúcie.

r+.|nugyĺ
lun"r,

o zaplatenie
2 635,50 EUR

|ľodaná exekúcia. Upovedomenie o začati
|exekúcie'

l5 ednárová
ednár

o zaplatenie
1 437 90 EUR exekútora.

exekúcia. Upovedomenie o zač,ati' Správa

to. |oomeova |ľuna"
o zaplatenie
679,20 EUR |ľoaune 

exekúcia. Správa od exelcutora.

tt
17.lHochelová lDianatt

o vymozenle
1l 235,46 EUR

|ľodaná exekúcia. Upovedomenie o začati. Spľáva
|od exekútora

tt
l8. 

|PráznovskÝ |Isoľ

o vymoŽenie
I 760,91 EUR

|Podaná exekúcia. Upovedomenie o zač,ati. Spľáva
|od exekútora

to.|crunzouá 
|*u,unnu

o vymoŽenie
225,58 EUR

I

|Podaná 
exekúcia. Upovedomenie o začati

t-l
20.lDurčanská lAnnatl

o vymozerue
627.14 EUF. |ľoauna 

exekúcia

2I
artlová armila o vymoŽenie

97r 72 EUR exekúcia. Upovedomenie o začati

zz.|ľemec 
|''"nu'

o vymoŽenie
1 151,42 EUR |ľoaunĺ 

exekúcia

oddelenie právne aveľejného obstarávania ku dňu 3I.12.202| eviduje prebiehajúce súdne
konanie a to:

Žalobou doručenou Kľajskému súdu v Bľatislave dňa O4.O7 .2019 sa mesto Šaľa ako žalobca
domáha pľeskúmanie zákonnosti rozhodnutia Žalovaneho Uľad pľe veľejné obstarávanie,
RuŽová dolina 10' 82l 09 Bľatislava č. 369l -P/20I9 zo dfia 10.05.2019, ktoým potvrdil
prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu č. 5053-300012018, 1258-300012019 zo dňa
04.0L20|9 o uloŽení pokuty vo qýške 339 l50 EUR za správny delikt, v súvislosti
s ýstavbou nájomných bytov na Kĺáľovskej ulici, porušením pravidiel verejného
obstarávania.

Ikajský súd v Bľatislave pnznal Žalobe vo veci pľeskúmania zákonnosti rozhodnutia
Žalovaného č - 3691-Pl20l9 zo dňa l0.05.2019 odkladný účinok, ato až do právoplatnosti
rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Do dnešného dňa nebolo ešte nariadené súdne
konanie.

V právnej veci Žalobcu Mesto Šaľa, so sídlom Námestie Svätej Trojice 7, g27 15 Šaľa proti
Žalovanému Uľad pre verejné obstaľávanie, so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bľatislava o
pľeskúmaniezákonnosti ľozhodnutiavydaného Žalovaným č.369I-Pl20l9 zo dňa 10.05.2019'
vecne príslušný IGajský súd v Bľatislave Rozsudkom zo día27.08.2020) Sp. Zn. 6sll42l20l9
rozhodol tak,že Žalobu zamietol. Žalobcovi bol ľozsudok doručený dňa29.O9.2020.
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Žalobca v zákonnej lehote, podl'a $ 443 zákona č. 16212015 Z. z., podal pľostľedníctvom
zástupcu podľa $ 449 ods. 2 písm. a) zákonač,. |6212015 Z. z. Kasačnú st'aŽnosť na Najvyšší
súd Slovenskej republiky a to z dôvodov podl'a $ 440 ods. l písm. g), zákona č. |621201.5 Z.
z., teda, Že súd rozhodol na zák|ade nespľávneho pľávneho posúdenia veci. V tejto veci do
dnešneho dňa nebol eŠte určený dátum súdneho konania a nemáme ani vedomosť o tom kedy
by mohol bý'uľčený.

Vo vďahu k prejednávanej veci na Najvyššom súde Slovenskej ľepubliky je potľebné
poukázať na pľávnu istotu ustanovenú v C|.2 ods. 2 Civilného sporového poriadku a to, Že
spoľ bude ľozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít;
ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj Stav, v ktorom kaŽdý môŽe legitímne očakávat',
Žejeho spor bude ľozhodnutý spravodlivo.

Dňa 26.08.2020bol podaný Úradom pľe verejné obstarávanie so sídlom RuŽová dolina l0,
821 09 Bľatislava návrh na určenie neplatnosti zmluvy (Kúpnej zmluvy č.566/20|9 zo dňa
28.08.2019), ktoré je vedené na okľesnom 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, ktoré si vzájomne
poskytli, tľovy konania, príp. tľovy právneho zastúpenie, ktoľé takto môŽu vzniknúť v tejto
právnej veci.

Pľílohy:

o Výrok audítora k účtovnej závierke
o Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha' KonsolidovanýYýkaz

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej zilvierky, Tabuľková časť
poznámok

o lndividuálna účtovná závierka: Súvaha, Yýkaz ziskov a strát, Poznámky
konsol i dovanej účtovn ej záv ierky, Tabuľková č ast' poznámok
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