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SPOLOČENSKÁ KRONIKA - JANUÁR 2006

N

aše ratolesti

Anna Mária Mikócziová, Samuel Šipoš, Bruno
Gomboš, Boris Ižák, Soﬁa Fašanoková, Filip
Košík, Jozef Čunderlík, Lenka Kňažovičová,
Mário Bennár, Ema Šteffeková, Sophia Vágnerová, Daniela Klimovská, Dominik Szocs,
Lukáš Móri, Viktor Nagy, Samuel Gál, Martina
Glofáková, Aneta Komjáthyová, Dominika
Bujková, Laura Heráková, Zuzana Srncová,
Jozef Néma, Sebastian Drang, Tibor Prágai,
Veronika Puterová

B

ozk novomaželov

Tomáš Kovács a Lenka Drahovská,
Michal Čáni a Ivana Kováčová,
Marián Pastorek a Angelika Šrbová

N

aši jubilanti

75 r. - Etela Kaszásová, Gizela Kmotríková,
Mária Turjanová, Tibor Kováč
80 r. - Priska Hušvétyová, Adelaida Belovičová,
Augistína Mičeková, Magdaléna Demácseková,
Margita Oláhová, Alžbeta Braníková, Alžbeta
Šiczová, Anna Bóriková

R

ozlúčili sme sa

Alžbeta Balážová (80 r.), Anna Bandziová (62
r.), Karol Csanyi (87 r.), Júlia Chromeková (84
r.), Helena Kopačíková (55 r.), Ján Kováč (55
r.), Karol Rácz (55 r.), Juliana Mitríková (55 r.),
Etela Sedláková (55 r.), Margita Szabová (55
r.), Anna Szetyinská (55 r.), Mária Takáčová
(91 r.), Mária Trautenbergerová (85 r.), Otília
Zemančíková (61 r.)

Výdava Mesto Šaľa – Mestský úrad, šéfredaktor: Marek Strápek, redakčná rada: Petronela Danácová, Patrícia Némová, Ing. Eliška Vargová,
Irena Kocsisová, adresa redakcie: MsÚ v Šali – oddelenie marketingu a komunikácie, Námeste Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, telefón: 0910 186 667,
email: noviny@sala.sk, graﬁcká úprava: M.Fabián., tlač: RplusM, združenie podnikateľov, registračné číslo OÚ v Šali: 6/1998/X/2/2001/1-2003.
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Program kina

KINO FEBRUÁR
02.2.2006 (štvrtok)
MP 15 r.
PANENSTVO NA OBTIAŽ
Šestnásťročná Bea je posledná panna v
triede. Ak sa nechce ďalej strápňovať,
musia jej priateľky pomôcť nájsť vhodnú
„obeť“, ktorá by ju o panenstvo pripravila...
Hrajú: Kaia Foss, Maria Brinch, Kim S.
Falck-Jorgensen. Réžia: Petter Naess (Bare
Bea) uvádza Magic Box
Film: Nórsko/Švédsko, 83 min., ČD, komédia
Vstupné 49,- Sk, čas: 20.00 hod
03.-04.-05.2.2006 (piatok,sobota,nedeľa)
NARNIA-LEV, ŠATNÍK A ČARODEJNICA
V tomto dome je mnoho izieb a mnoho dverí. Ale
iba jedny vedú do iného sveta.... Vo svete Narnie sa
rozprávajú tisíce príbehov. Toto je jeden z nich...
Hrajú: Tilda Swinton, Georgie Henley,
Skandar Keynes. Réžia: Andrew Adamson
(The Chronicles of Narnia: The Lion, the
Witch and the Wardrobe) uvádza SATURN
Entertainment
Film: USA,140 min., SD, rodinný veľkoﬁlm
Vstupné 69,- Sk, čas: 17.00 a 20.00 hod
08.-09.2.200(streda,štvrtok)
MP 12 r.
OBČIANSKA VÝCHOVA
Sme učitelia. Vidíme, že ste chamtiví a nenásytní.
Musíme Vás prevychovať, preto prídeme k
Vám a zničíme Váš svet... Trpká komédia o
troch aktivistoch, ktorí chceli zmeniť svet...
aspoň ten, do ktorého sa im podarilo vlámať.
Hrajú: Daniel Bruhl, Julia Jentsch, Stipe Erceg
Réžia: Hans Weingartner (Educators) uvádza
SPI International
Film: Nemecko, 127 min., ČT, trpká komédia
Vstupné 50,- Sk, čas: 20.00 hod
11.-12.2.2006 (sobota,nedeľa)
MP 15 r.
V MOCI DIABLA
Najlepší trik, aký kedy diabol predviedol,
bolo
presvedčiť
svet,
že
neexistuje.
Bola smrť Emily kňazovou chybou pri
exorcizme, alebo za to môže choroba?
Hrajú: Laura Linney, Tom Wilkinson, Jennifer
Carpenter. Réžia: Scott Derrickson (The
Exorcism of Emily Rose) uvádza ITA Film
Film: USA, 119 min., ČT, horor
Vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 hod
16.2.2006 (štvrtok)
MP 12 r.
A ČO AK JE TO PRAVDA?
Láska je niekedy mocnejšia ako smrť.
Presvedčia nás o tom hrdinovia duchárskej
romantickej komédie. Ste si istý, že byt v
ktorom ste v podnájme má reálneho majiteľa?
Hrajú: Reese Witherspoon, Mark Ruffalo,
Ivana Milicevic. Réžia: Mark Waters (Just like
heaven) uvádza TATRA Film
Film: USA, 95min., ST, romantická komédia
Vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 hod
17.2.200(piatok)
MP12 r.
KURIÉR 2
Frank Martin je vo svojom fachu najlepší.

Bývalý príslušník špeciálnych jednotiek
pracuje ako nájomný kuriér, ktorý preváža
najnebezpečnejšie zásielky. Ale len do chvíle,
kým neunesú malého Jacka, jeho kamaráta.
Hrajú: Jason Statham, Kate Nauta. Réžia:
Louis Leterrier (Transporter 2) uvádza TATRA
Film: USA, 90 min., ČT, akčný thriller
Vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 hod
19.2.2006 (nedeľa)
MP12 r.
KURIÉR 2
Frank Martin je vo svojom fachu najlepší.
Bývalý príslušník špeciálnych jednotiek
pracuje ako nájomný kuriér, ktorý preváža
najnebezpečnejšie zásielky. Ale len do chvíle,
kým neunesú malého Jacka, jeho kamaráta.
Hrajú: Jason Statham, Kate Nauta
Réžia: Louis Leterrier (Transporter 2) uvádza
TATRA Film
Film: USA, 90 min., ČT, akčný thriller
Vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 hod
22.2.2006 (streda)
MP 15 r.
LOVCI DINOSAUROV
Cestovná kancelária Time Safari ponúka
lákavú atrakciu – cestovanie v čase a lov
dinosaurov. Zabitie motýľa na prehistorickom
safari ale ohrozí existenciu celého ľudstva.
Hrajú: Edward Burns, Ben Kingsley,
Catherine McCormack. Réžia: Peter Hyams (A
Sound of Thunder) uvádza Magic Box/
Film: USA/Nemecko, 103 min., ČT, akčné
dobrodružné sci-ﬁ
Vstupné 49,- Sk, čas: 20.00 hod
23.2.2006 (štvrtok)
MP 15 r.
RÍŠA VLKOV
Bývalý polijact vyšetruje brutálne a záhadné
vraždy troch žien. Čo ich spája okrem
toho, že sú si navzájom veľmi podobné?
Hrajú: Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin
Réžia: Chris Nahon (L´Empire des Loups )
uvádza Magic Box
Film: Francúzsko, 130 min., ČT, krimi
thriller
Vstupné 49,- Sk, čas: 20.00 hod
25.-26.2.2006 (sobota,nedeľa)
FINTY DICKA A JANE
Stali ste sa obeťou veľkého biznisu? Prišli
ste o všetko čo ste mali? Nevzdávajte
sa! Naplánujte si veľkolepú pomstu
a dajte veľkému biznisu ponaučenie!
Hrajú: Jim Carrey, Tea Leoni, Vincent
Curatula Réžia: Dean Parisot (Fun with Dick
and Jane) uvádza ITA Film
Film: USA, 90 min, ČT, komédia
Vstupné 59,- Sk, čas: 20.00 hod

FILMOVÝ KLUB
1.2.2006 /streda/
BOŽÍ ZÁSAH
Optika, ktorú nám ponúka palestínsky
režisér Elia Suliman zachytáva realitu
palestínsko-izraelského
nažívania
v
nevśednej,
grotesknej
podobe.

Film: Franc, Nem, Maroko, Holand, USA, 94
min., ČT, satirická komédia,
Vstupné: 40/59,-Sk
15.2.2006 /streda/
NÁVRAT
Pokojný život dvoch bratov vyruší nečakané
objavenie sa ich otca, ktorého im pripomínala už
len 10 rokov stará fotograﬁa. Je to naozaj ich otec?
Film: Rusko, 2003, far., 105 min., MP od 15 r.,
psychologický
Vstupné: 40/59,-Sk
PRIPRAVUJEME NA MAREC
DOMINO
EROS
VŠETCI KRÁĽOVI MUŽI
OLIVER TWIST

Narnia

Ríša vlkov

Lovci dinosaurov

Partnerské zmluvy sa podpísali v Malej Lučivnej
Týždenný pobyt mládeže z mesta Šaľa a našich družobných miest Oroszláňu/MR/, Telča /ČR/ a Konskieho /PR/ usporiadalo mesto Šaľa s podporou
Vyšegrádskeho fondu v januári už po tretí krát. 29. januára – 4.februára sa takmer 140 mladých ľudí zo štyroch krajín lyžovalo v Malej Lučivnej.
Už tretí krát Vyšegrádsky fond ﬁnančne podporil túto akciu a získala si obľubu mladých ľudí zo všetkých štyroch miest. Organizáciu pobytu výborne
zvládla vedúca domu kultúry a jej tím. Podobne ako vlani sa i v tomto roku stalo toto podujatie priestorom a príležitosťou pre primátorov družobných
miest mesta Šaľa na podpis dohôd o spolupráci pre ďalší rok. Primátor mesta Šaľa Ing. Tibor Baran vo svojom príhovore vyzdvihol význam tohto
podujatia pre rozšírenie obzorov mladých účastníkov, pre spoznanie cudzokrajných i keď nám veľmi blízkych kultúr a tiež úsilie organizátorov a
ústretovosť Vyšegrádskeho fondu. Mesto každoročne organizuje pre mladých ľudí a deti letné tábory v krajinách, v ktorých má družobné vzťahy a
tradícia zimných lyžovačiek na Slovensku je príležitosťou pre mladých ľudí z Poľska, Maďarska a Čiech spoznať Slovenské hory, kultúru a rovesníkov.

O polnočnú tombolu bol ako každý rok nemalý záujem,
sprava viceprimátor F. Botka, A. Szabó.

Účastníkov plesu privítal primátor T. Baran s
manželkou.

V bohatom kultúrnom programe dominovali ako po iné
roky spoločenské tance.

FOTOGALÉRIA

XIV. Reprezentačný ples mesta Šaľa - fotogaléria

Dobrá nálada neobišla ani stôl majiteľa Andrea Shopu
F. Vangela

Odovzdávania tomboly sa chopila šarmantná S. Tóthová
a D. Meszároš.

Kreácie brušnej tanečnice zaujali všetkých prítomných,
do tanca sa neváhal zapojiť aj P. Gomboš.

03
Samospráva, XIV. ples
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Školstvo, oznam

Žiaci ZŠ Krátka na Mestskom úrade v Šali
V rámci rozšírenia vlastivedného učiva o našom meste sa žiaci
3.A a 3.B zo ZŠ Krátka rozhodli dňa 18.1.2006 navštíviť Mestský
úrad v Šali. Na Mestskom úrade v Šali nás milo a
ochotne sprevádzali p. Ing. Eliška Vargová / z oddelenia
Marketingu a komunikácie / a p. Ivetka Nikodémová / oddelenie
Evidencie obyvateľov a matriky /. Obe pracovníčky mestského
úradu sa trpezlivo venovali našim deťom a ich otázkam o existenciii
rôznych oddelení na úrade a ich význame pre náš každodenný
život. Deti mali možnosť vidieť zasadaciu miestnosť mestského úradu,
v ktorej miestni poslanci prijímajú, schvaľujú alebo zamietajú dôležité
rozhodnutia týkajúce sa mesta a občanov. So záujmom si pozreli
sobášnu sieň, ktorá slúži zároveň aj ako privítacia miestnosť našich
najmenších spoluobčanov pri zápise do Kroniky mesta. Veľké
prekvapenie čakalo deti na oddelení matriky, kde sa mohli dozvedieť,
že údaje o ich narodení, trvalom mieste bydliska, o ich rodičoch
a aktuálnych zmenách sú dôsledne evidované a archivované.
Jedno dieťa malo dokonca pocit, že oddelenie matriky by mohlo
ukrývať aj obsah jeho aktuálneho polročného vysvedčenia.

Potom sa už naši žiaci presunuli ďalej a ich ďalším
hostiteľom sa na chvíľu stal primátor mesta Šaľa pán Ing. Tibor Baran.
Túžbou Dodka Porubského, žiaka 3.B triedy bolo osobne sa zoznámiť
s najvyšším predstaviteľom nášho mesta a po nabratí odvahy to aj
podaním ruky a hlasným predstavením sa svojho mena zrealizoval.
Primátor uviedol deti do svojej kancelárie a poukazoval im obrázky,
na ktorých bola zachytená Šaľa v minulosti. Deti mali možnosť vidieť
akými obrovskými zmenami mesto prešlo. Ďalej si pozreli erby
jednotlivých družobných miest, s ktorými naše mesto udržuje dlhoročné
priateľské vzťahy. Chlapcov asi najviac zaujali historické zbrane, ktoré
boli v minulosti používané a dnes slúžia ako pekná relikvia v kancelárii.
Ďalšie prijatie sme absolvovali v kancelárii prednostu Mgr. Jozefa
Belického, ktorého zaujímalo ako vnímajú svoje vlastné mesto malí
školáci. Na otázku, čo by v meste deti privítali, sa mu dostalo odpovede,
že deťom chýba najviac kúpalisko alebo ešte lepší by bol aquapark.
Na oddelení životného prostredia sa deti dozvedeli, ako treba chrániť
životné prostredie.Každé dieťa bolo obdarované kalendárikmi a
zabezpečili si aj prísľub ochotnej pracovníčky, že im v rámci zberu
druhotných surovín, konkrétne papiera, prispeje do celoškolského zberu
papiera. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým spomínananým
ochotným pracovníkom Mestského úradu v Šali a zvlášť pánu
primátorovi, že si aj v čase zaneprázdnenosti našli čas a poskytli priestor
i informácie ohľadne fungovania mestského úradu našim žiakom.
PaedDr. Iveta Sabová
triedna učiteľka 3.B
ZŠ Krátka Šaľa

Okresná rada Smeru - SD v Šali informuje
Okresná rada Smeru – SD v Šali ponúka pomoc občanom
pri riešení ich sociálnych problémov odbornými radami
a aj na tento účel zriadila komisiu sociálnej pomoci.
Zároveň Vám oznamujeme, že poslanec NR SR Ing. Peter Oremus má
úradné hodiny v Šali v kancelárii Smeru – SD na ulici Pázmaňa 19/51
(v budove Daňového úradu).
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle
031/7709032 alebo 0915 503 839.

Stredné školy po novom!
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na základe rozhodnutia
zriaďovateľa sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej
právnickej osoby, pričom spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo
siete škôl a ich následné zrušenie zriaďovateľom na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR. Spojením škôl sa má dosiahnuť výrazná
ekonomická úspora, transparentnosť ﬁnancovania školy, zefektívnenie
riadenia, pretože spojenú školu bude riadiť jeden riaditeľ a na čele
jednotlivých organizačných zložiek budú stáť zástupcovia riaditeľa.
Z uvedených dôvodov navrhujeme zriadiť od 1. 7. 2006 Spojenú
školu, Nivy 2, Šaľa s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná
škola, Nivy 2, Šaľa, Stredná priemyselná škola chemická, Pázmaňa
23, Šaľa Vegyipari Középiskola Šaľa, Pázmaňa 23, Stredné odborné
učilište chemické, Nivy 2, Šaľa. Z troch právnych subjektov vznikne
jeden. Spojením všetkých troch škôl sa tiež dosiahne lepšie využitie
objektov školy a to nielen klasických učební, ale najmä odborných
učební a chemických laboratórií. Ku škole patrí veľký športový areál
s krytou plavárňou, ktorá spojením bude kapacitne lepšie využitá.
Rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-200504980/6815-1:098
dňom 1. 7. 2005 prešlo pod zriadovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho
samosprávneho kraja Stredné odborné učilište chemické, Nivy
2, Šaľa, zároveň sa Nitriansky samosprávny kraj stal vlastníkom
nehnuteľnosti – objektu školy. V tomto objekte sídli v prenájme Stredná
priemyselná škola Nivy 2, Šaľa. Ďalšou školou, ktorá sa má stať
súčasťou novovzniknutej spojenej školy je Stredná priemyselná škola
chemická Šaľa, Pázmaňa 23, Vegyipari Középiskola Šaľa, Pázmáňa 23.
Na novej spojenej škole si budú môcť vybrať žiaci zo širokej
škály študijných a učebných odborov, ktoré boli zaradené v sieti
v jednotlivých stredných školách: určite najlákavejším študijným
odborom je obchodná akadémia s VJS a VJM, z elektroodborov sú to:
elektrotechnika počítačové systémy a technické a informatické služby
v elektrotechnike, zo študijných odborov SPŠ chemickej sú to najmä
technológia ochrany a tvorby životného prostredia, kontrolné analytické
motódy, chemická výroba. Z učebných odborov je možné sa prihlásiť na
klampiar – strojárska výroba, chémia a životné prostredie, stolár a iné.
V ˇali možno študovať aj na SOU poľnohospodárskom, kde okrem
zaujímavého odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo,
ktorý má celoslovenskú pôsobnosť, ďalej poľnohospodár s
viacerými zameraniami možno študovať aj v odboroch zameraných
na služby – kuchár, kaderníčka, resp. obchodná prevádzka.
S
dlhoročnou
tradíciou
pôsobí
aj
Gymnázium
J.
Fádlyho,
ktoré
otvára
každoročne
2
triedy
4-ročného
gymnaziálneho
štúdia
a
1
triedu
8-ročného
štúdia.
Verím, že pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu a smerovaním si vyberiete z
rozšírenej ponuky v rámci okresu Šaľa Vám to najvyhovujúcejšie štúdium.
Ing. Helena Psotová
vedúca odboru školstva ÚNSK
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MsKS - DK ŠAĽA

23.02.2006 presun do Domu Kultúry divadielko, súťaž v kreslení
čas: 14.00 – 17.00 hod, vstupné: 20,-Sk

09.02.2006 Valentínsky karneval pre školské kluby
čas: 14.00 hod, miesto: ES, vstupné: zdarma

24.02.2006 Vyhodnotenie týždňa, detská diskotéka
čas: 9.00 – 12.00 hod, miesto: sála, vstupné: zdarma

11.02.2006 Valentínska Oldie´s party, hrá: DJ Kuko /N-Rádio/
čas: 20.00 hod, miesto: ES Šaľa, vstupné: 89,-Sk

25.02.2006 Majstrovstvá TK Jumping Šaľa
čas: 17.00 hod, miesto: sála, vstupné: 20,-Sk

12.02.2006 Valentínsky karneval na ľade
čas: 15.00 hod, miesto: zimný štadión, vstupné: zdarma

MsKS - DK ŠAĽA

14.02.2006 Divadelné predstavenie, Jakub Nvota – Kamil Žiška:
Piano revue s piesňami z hier Jiřího Voskovca a Jana Wericha
čas: 19.00 hod, miesto: DS , vstupné: študenti, dôchodcovia: 99,-Sk,
dospelí: 129,-Sk, valentínsky darček - 2 lístky: 179,-Sk
17.02.2006 Mládežnícka Valentínska diskotéka pre deti od 11 – 15
rokov, čas: 17.00 – 21.00 hod, miesto: ES, vstupné: 20,-Sk
17.02.2006 Hudobný klub MsKS, Šansónový a muzikálový večer
čas: 20.00 hod, miesto: reštaurácia Domino, vstupné: 49,-Sk
19.02.2006 Nedeľné detské divadlenie
čas: 16.00 hod, miesto: DS, vstupné: 39,-Sk
21.02.2006 Prázdninový program pre deti
čas: 14.00, premietanie rozprávky, 15.30 Súťaž v kreslení a výrobe
rozprávkových bytostí, miesto: BS, vstupné: zdarma
23.02.2006 Prázdninový program pre deti
čas: 15.00 Divadielko, Vstupné: 20,-Sk, 16.00 Maškarný bál,
vstupné: zdarma, miesto: DS, ES

MsKS - SD VEČA
08.02.2006 Detský dom
čas: 10.00 hod, miesto: klubovňa, vstupné: zdarma
09.02.2006 Detský maškarný bál pre školské kluby
čas: 14.00 hod, miesto: sála, vstupné: zdarma
09.02.2006 Mládežnícka diskotéka, súčasť projektu – prevencia
protispoločenských aktivít
čas: 17.00 – 21.00 hod, miesto: sála, vstupné: 20,- Sk
15.02.2006 Fašiangový karneval pre ZŠ
čas: 13.00 hod, miesto: sála
18.02.2006 Valentínska zábava nie len pre osamelých hudobná
skupina: TOP, čas: 20.00 hod, miesto: sála, vstupné: 80,-Sk
20.02.-24.02.2006 Týždeň detskej radosti týždeň plný hier a
zábavy pre prázdninujúce deti
20.02.2006 Zoznamovacie hry, hry s papierom
čas: 9.00 – 12.00 hod, miesto: sála, vstupné: zdarma
21.02.2006 presun do Domu Kultúry premietanie rozprávky,
súťaže a zábava, čas: 14.00 – 17.00 hod, vstupné: zdarma
22.02.2006 Kvíz, detské hry
čas: 14.00 – 17.00 hod, miesto: sála, vstupné: zdarma

07.02.2006 Rómsky mládežnícky klub, výroba velentínskych
darčekov, čas: 15.00 hod, vstupné: na členský preukaz
14.02.2006 Výroba velentínskych darčekov pre žiakov II. ročníka
ZŠ, čas: 10.00 hod, vstupné: zdarma
20.-24.02.2006 Týždeň detskej radosti – prázdninové hry pre deti
20.02.2006 súťažné hry, stolný tenis
čas: 14.00 – 17.00 hod, Vstupné: zdarma
21.02.2006 presun do Domu Kultúry, premietanie rozprávky,
súťaže a zábava, čas: 14.00 – 17.00 hod, vstupné: zdarma
22.02.2006 zábavno - súťazné popoludnie
čas: 14.00 – 17.00 hod, vstupné: 10,-Sk
23.02.2006 presun do Domu Kultúry divadielko, súťaž v kreslení
čas: 14.00 – 17.00 hod, vstupné: 20,-Sk
24.02.2006 stolnotenisový turnaj
čas: 14.00 – 17.00 hod, vstupné: zdarma
28.02.2006 Rómsky mládežnícky klub súťaž v maľovaní
čas: 15.00 hod, vstupné: na členský preukaz

Kultúra

PROGRAM KULTÚRNYCH PODUJATÍ MSKS ŠAĽA

Aquasport, termíny
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Plavecký výcvik žiakov ZŠ a detí MŠ
odštartoval
Začiatkom februára odštartoval obľúbený plavecký výcvik
žiakov ZŠ a detí MŠ na krytej plavárni DUSLO. Z termínovníka
je vidieť, že turnusy výcviku sú rezervované do 16. júna 2006.
Vedeniu škôl z nášho regiónu, ktorí nemajú rezervovaný výcvik,
ponúkame popoludňajšie hodiny od 13.00 do 15.30 hod.
v ktorýkoľvek deň v týždni (utorok - piatok). Aktuálne informácie
uvádzame na našej web stránke: www.aquasport.szm.sk
Tešíme sa na Vaše návštevy.
(E.H.)

Najúspešnejší športovec
Mesto Šaľa a OATJK si Vás dovoľujú pozvať na
kultúrno-spoločenské
podujatie
Vyhodnotenie
najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých
funkcionárov mesta a okresu za rok 2005, ktoré sa
uskutoční 3.marca 2006 o 17:00 hod. v kinosále MsDK

Termíny MSZ a MSR

MSZ

23.02.2006
27.04.2006
29.06.2006
07.09.2006
30.11.2006
08.12.2006

MSR

10.01.2006
31.01.2006
14.03.2006
04.04.2006
16.05.2006
06.06.2006
18.07.2006
22.08.2006
26.09.2006
17.10.2006
07.11.2006

www.sala.sk

denné informácie o dianí v našom meste
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Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2003
O určení názvov ulíc v meste Šaľa
V rámci realizovanej „Obslužná komunikácia a inžinierske
siete, Šaľa“ bola vytvorená nová ulica s plánovanou zástavbou
polyfunkčných objektov v súlade so schváleným územným
plánom Centrálnej mestskej zóny. Novovybudovaná ulica spája
ulicu Štúrovu a ulicu Kráľovskú (podľa prílohy č.2 k materiálu).
V súlade s §2b zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím
na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.
V zmysle uvedeného ustanovenia vychádza predložený návrh
pomenovania ulice, po významnej osobnosti – Ulica J. Feketeházyho.
Ján Feketeházy sa narodil aj zomrel v meste Šaľa, žil v rokoch
1842 – 1927. Bol medzinárodne uznávaným stavebným inžinierom,
projektantom mostov a železných konštrukcií (najmä v železničnom
staviteľstve), vynálezcom. Medzi najvýznamnejšie projekty, na ktorých
sa autorsky podieľal, patria napr. dnešný Most slobody v Budapešti,
strešná konštrukcia veľkej haly Východnej železničnej stanice „Keleti“
v Budapešti, budova Opery v Budapešti, komárňanský most cez Dunaj.
Predložený návrh Dodatku č.1 je spracovaný tak, aby v
prípade vzniku ďalších nových ulíc bolo možné jednoduchým
spôsobom
doplnením
v
§2
určiť
nové
názvy
ulíc.
Dodatok č. 1 mení §2 nasledovne
§2
Určenie názvu ulice
(1) Nové ulice na území mesta Šaľa vznikli v rámci realizácie
a. novej bytovej výstavby „Obytný celok na ul. Fraňa Kráľa v Šali
– Veči“
b. stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“
(2) Na označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy
a. označenie ulíc podľa ods. (1) písm. a.: Ulica R í m s k a
Ulica G e r m á n s k a.
b. označenie ulice podľa ods. (1) písm. b.:
Ulica J. F e k e t e h á z y h o
(3) Názvy ulíc určené:
a. v ods.(2) písm. a. patria uliciam vyznačeným v prílohe č.1 tohto VZN.
b. v ods.(2) písm. b. patria ulici vyznačenej v prílohe č.2 tohto VZN

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2003 „o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia“
Zákonom č. 24/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo okrem
iného aj k zmene v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi.
Zmena, ktorá sa nepriamo dotýka aj ustanovenia VZN č.
3/2003, je zakotvená v § 18 ods. 3 písm. n) Zákona o odpadoch.
Jedná sa o povinnosť právnických a fyzických osôb, kde „sa
zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a
z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení…
Toto ustanovenie nadobudlo účinnosť dňom 01. 01. 2006,
čím sa zakazuje likvidovať biologický odpad napr. aj
spaľovaním, čo bolo doteraz občanom
mesta umožnené.
Vo VZN č. 3/2003 je povolené spaľovanie malého množstva
záhradného bioodpadu v suchom stave, čím následne dochádza
od uvedeného dátumu k rozporu VZN so Zákonom o odpadoch.
Na základe uvedeného navrhujeme schváliť dodatok v nasledovnom znení:

1. V § 3 bod 3 sa vypúšťa text „(s výnimkou malého množstva
záhradného bioodpadu v suchom stave)“.
bod 3 - pôvodný
Na území mesta Šaľa je zakázané vypaľovať trávnaté porasty a spaľovať
všetky druhy odpadov (s výnimkou malého množstva záhradného
bioodpadu v suchom stave).
bod 3 – navrhovaný
Na území mesta Šaľa je zakázané vypaľovať trávnaté porasty a spaľovať
všetky druhy odpadov
2. V § 6 sa vypúšťa bod 4. v znení
MsÚ v Šali môže zakázať spaľovanie zvyškov zelene (pohrabky,
orezávky drevín, kompostovateľné zvyšky ) pochádzajúce zo
záhrad, ak pôvodca nadmerným zadymovaním a zápachom
obťažuje svoje okolie (v súlade s Čl. 3, ods.3 tohto nariadenia).

Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2003
O určení názvov ulíc v meste Šaľa
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Šaľa vychádza z potreby upresnenia výberu poplatku za komunálny
odpad od poplatníkov, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
mesta na účel podnikania alebo na iný účel ako na podnikanie. Týmto
osobám mesto určilo množstvový zber odpadu (§ 17 ods. 5 cit. VZN).
Z dôvodu vyššej vymožiteľnosti prípadných nedoplatkov týchto
osôb na poplatku za komunálne odpady a zníženia správnej réžie pri
doručovaní rozhodnutí a vymáhaní nedoplatkov bude MsÚ vydávať
rozhodnutia za množstvový zber komunálneho odpadu vlastníkom
nehnuteľností (resp. správcovi). Vlastník nehnuteľnosti si alikvótnu
časť poplatku vyberie od užívateľov nehnuteľností (nájomníkov)
podľa veľkosti používaných smetných nádob a frekvencie ich vývozu.
V nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šaľa budeme
vydávať
rozhodnutia
pre
každého
nájomníka
jednotlivo.
Dodatok č. 1
Do § 16 sa dopĺňajú nové odseky č. 8 a 9, ktoré znejú:
8. Poplatok od poplatníkov uvedených v § 16 ods. 4 písm. b) a c) v
ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľností štát, vyšší územný celok
alebo obec.
9. Poplatníkom, ktorí užívajú nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa,
vyrubí mesto poplatok samostatne.

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 22/2003
Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Na 6 . r i ad nom z a s ad nut í me s t ského z a s t upi t e ľs t va d ňa
15 .12 . 2 0 0 5 o d z ne l i pr i p om i e n k y o d v i ac er ých p o sl a nc ov
me s t ského z a s t upi t e ľs t va oh ľadom „ nemor á l no s t i “
u s t a nove n í v § 7 VZ N č . 22 / 2 0 0 3 – Z á s ady ho s p o d á re n i a
s maje t kom me s t a , v z ne n í D o d .č .1 , v č a s t i 6 . D o č a sné
u ž í va n i e maje t k u me s t a - p oz em kov, kon k ré t ne b o d
6 . 4 . , k t or ý pre ná z or no s ť uvád z a me v pl nom z ne n í .

Samospráva, VZN

Dodatok č. 2

VZN, novela zákona
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6.4. Ustanovenie bodu 6.2. písm. j) sa použije pre tie pozemky, ktorých
prenájom bol schválený pred účinnosťou Dodatku č.1 k tomuto VZN.
Na prenájom pozemkov
určených
na výstav bu
podnik.
aktivít
od účinnosti
Dodatku č .1
k
tomuto VZN sa
primerane
použijú
ustanovenia
ŠTVRTEJ ČASTI ( Obchodná verejná
súťaž )
VZN č. 9/2000 ( novelizované znenie ) O zásadách zmluvného
odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
( §5 až §11 ) s tým, že základná cena nájmu sa určí podľa
bodu 6.2. písm. j) VZN č.22/2003 v znení Dodatku č.1.
Tento bod sa do dodatku č.1 ku VZN č. 22/2003 zapracoval na základe
poslaneckého návrhu, z dôvodu zosúladenia postupu pri prenájme
a odpredaji pozemkov určených na výstavbu
podnikateľských
aktivít, keďže MsZ schválilo novelizované znenie VZN č. 9/2000 O
zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta , v ktorom sa vylúčila možnosť priameho odpredaja
pozemkov všeobecne - teda aj pre záujemcov o odpredaj pozemkov
určených na výstavbu podnikateľských aktivít - mimo toho, ak je to
v záujme mesta alebo to charakter nehnuteľnosti vyžaduje, pričom
max. výmera predávaného pozemku nesmie byť väčšia ako 500 m2.
Vo všetkých ostatných prípadoch zmluvného odplatného prevodu
nehnuteľností vo vlastníctve mesta sa má v zmysle citovaného VZN uplatniť
obchodná verejná súťaž, alebo verejná dražba, podľa rozhodnutia mestského
zastupiteľstva na základe rozhodnutia MsZ bol vo VZN č.22/2003, v znení
Dod.č.1 schválený postup výberu formou obchodnej verejnej súťaže (
OVS ) v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
Proti uplatneniu ustanovenia §7, bod 6. 4. v druhej vete,
VZN č.22/2003 - zásady hospodárenia s majetkom mesta, v
znení Dodatku č.1 boli niektorí
poslanci, ktorí tvrdia, že :
„Toto ustanovenie VZN nesmeruje k rozvoju mesta, kradne nápady
podnikateľských aktivít a z tohto pohľadu ho považujú za nemorálne.
Vytváranie a podpora konkurenčného prostredia je jedným z cieľov
samosprávy a toto ustanovenie tento zámer jednoznačne obmedzuje.“
Dodatok č. 2 – návrh
Vzhľadom k predchádzajúcemu navrhujeme, aby z pôvodného znenia bodu
6.4. VZN č.22/2003, bola vynechaná druhá veta a bod 6.4. bol upravený
nasledovne:
6.4. Ustanovenie bodu 6.2. písm. j)1) sa použije aj pre tie pozemky, ktorých
prenájom bol schválený pred účinnosťou Dodatku č.1 k tomuto VZN.2)
poznámka :
1) bod 6.2. písm.j) pojednáva o cene pozemkov na výstavbu podnikateľských
aktivít ( zastavaná časť) - do kolaudácie 50,-Sk/m2/rok - po kolaudácii
150,-Sk/m2/rok, prijatím Dod.č.1 k VZN sa odstránil rozdiel v sadzbách
podľa účelu podnikateľskej aktivity, ktorá bola postavená na prenajatom
pozemku, v pôvodnom VZN boli sadzby 100,- Sk/ m2 a 150,- Sk/ m2
2) fakticky v tomto znení je toto ustanovenie už naplnené, vzhľadom
k účinnosti Dodatku č.1 k VZN od 20. mája 2005, podstatné
je vynechanie
druhej vety v pôvodnom ustanovení bodu 6.4.)

Novela zákona č. 14511995 Z.z
o správnych poplatkoch
Dňom 1. 1. 2006 nadobudne účinnosť zákon č. 610/2005 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z.z.. o spotrebnej
dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Vo veci vyberania správnych poplatkov dopravnými inšpektorátmi
dochádza nadobudnutím účinnosti uvedeného zákona k zmenám
v sadzobníku správnych poplatkov v položkách č. 6). 63), 65).
V tomto liste sa Vám pre informáciu zasielajú úplné znenia uvedených
položiek.
Dňom 1. 1. 2006 nadobudne účinnosť zákon č. 610/2005 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z.z.. o spotrebnej
dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Vo veci vyberania správnych poplatkov dopravnými inšpektorátmi
dochádza nadobudnutím účinnosti uvedeného zákona k zmenám
v sadzobníku správnych poplatkov v položkách č. 6). 63), 65).
V tomto liste sa Vám pre informáciu zasielajú úplné znenia uvedených
položiek.
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia). ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa
inej položky sadzobníka.................................................................150 Sk
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde úkon
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..............................500 Sk
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon
spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ............................. 200 Sk
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhradu za preukaz (osvedčenie)
stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený, opakovane v priebehu
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ............................................1000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie
prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej
moci.
Položka 63
a) Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského
preukazu a ich rozšírenie ...............................................................200 Sk
b) Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského
preukazu ako náhrady za
1. stratený, zničený alebo poškodený preukaz, ............................ 400 Sk
2. za odcudzený preukaz .............................................................. 200 Sk
Položka 65
a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto
dokladov .....................................................................................1 000 Sk
b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov .....................................................................................1 000 Sk
c) Zápis prvého a ďalšieho dražiteľa motorového vozidla alebo
prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch
vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ ZŤP alebo ZŤP-S.
alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým
zdravotným postihnutím,................................................................. 50 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa
motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením,
na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Poznámka
Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.

11

Informácie, inzercia

Mesačník samosprávy Šaľa / Február 2006

Dotazníkový prieskum poskytovaných
služieb odberateľom z MET Šaľa, spol. s.r.o..
Prostredníctvom dotazníka boli po rekonštrukcii tepelného
hospodárstva v máji 2005 oslovení všetci odberatelia
tepla z tepelných zdrojov MET Šaľa, spol. s.r.o.. V
dotazníku mali možnosť vyjadriť sa k trom okruhom a to:
1)Ponúkané služby spoločnosti ( slovné hodnotenie v škále
spokojný – menej spokojný – nespokojný ),
2)Pripomienky k ponúkaným službám (ako sú kúrenie,
príprava TUV, regulácia... ),
3)Kladné hodnotenie služieb (podobné ako v bode 2 ).
Do uzávierky na vyhodnotenie sa zo všetkých
oslovených subjektov ( 125 DOS ), ktorí sú odberateľmi
tepla z tepelných zdrojov MET Šaľa, spol. s.r.o.
vrátilo 55 dotazníkov. A po opätovnom vyzvaní bolo
dodatočne
odovzdaných
ďalších
33
dotazníkov.
Z celkového hodnotenia ( tab.1.,graf 1. ) úplne
vyplnených dotazníkov vyplýva, že 70,5 % opýtaných
je spokojných a 2,3 % nespokojných s ponúkanými
službami
spoločnosti
MET
Šaľa,
spol.
s.r.o.
61,4 % opýtaných má pripomienky k nasledovným
poskytovaným službám ( graf 2. ): - kúrenie a jeho regulácia (
16 pripomienok ), - tlakovanie a dodávka TUV a UV ( 18 prip.
), - fakturácia tepla a TUV ( 1 prip. ), - príprava TUV a UV (
10 prip. ), - komunikácia a vybavovanie sťažností ( 8 prip. ).
36,4 % opýtaných kladne ohodnotilo ponúkané
služby ( graf. 3 ) a to prevažne v oblasti kúrenia,
prípravy TUV, odstraňovania porúch ako aj v oblasti
komunikácie s odberateľmi a vybavovania žiadostí.
Spracovala:
REA Šaľa
Dolná 5, 92701 Šaľa
Súhrnné vyhodnotenie dotazníkov
Počet oslovených odberateľov 125
Počet vrátených dotazníkov
88
Počet vyplnených dotazníkov 86
Z toho:
Počet spokojných odberateľov 62
Počet nespokojných odberateľov 2
Počet pripomienok
54
Počet kladných hodnotení
32

Pohotovosť lekární na mesiac február

ST 1.2.
ŠT 2.2.
PI 3.2.
SO 4.2.
NE 5.2.

8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

PO 6.2.
UT 7.2.
ST 8.2.
ŠT 9.2.
PI 10.2.
SO 11.2.
NE 12.2.

8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

PO 13.2.
UT 14.2.
ST 15.2.
ŠT 16.2.
PI 17.2.
SO 18.2.
NE 19.2.

8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00

PO 20.2.
UT 21.2.
ST 22.2.
ŠT 23.2.
PI 24.2.
SO 25.2.
NE 26.2.

8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00
8.00 - 21.00

PO 27.2. 8.00 - 21.00
UT 27.2. 8.00 - 21.00

Dalen
Dalen
Dalen
Dalen
Dalen

Štúrova (Centrál), Šaľa
Štúrova (Centrál), Šaľa
Štúrova (Centrál), Šaľa
Štúrova (Centrál), Šaľa
Štúrova (Centrál), Šaľa

031/770 71 10
031/770 71 10
031/770 71 10
031/770 71 10
031/770 71 10

Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
ZACH
Hlavná 69, Šaľa
031/771 48 96
Dalen
Štúrova (Centrál), Šaľa 031/770 71 10
ZACH
Hlavná 69, Šaľa
031/771 48 96
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa 031/770 71 90
ZACH
Hlavná 69, Šaľa
031/771 48 96
Mestská lekáreň, Hlavná 14, Šaľa 031/770 70 34
Coopex - Med Nemocničná 1, Šaľa
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa
Coopex - Med, Nemocničná 1, Šaľa
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia

Budovateľská, Šaľa
Budovateľská, Šaľa
Budovateľská, Šaľa
Budovateľská, Šaľa
Budovateľská, Šaľa
Budovateľská, Šaľa
Budovateľská, Šaľa

Mestská lekáreň, Hlavná 14, Šaľa
Mestská lekáreň, Hlavná 14, Šaľa

031/770 71 90
031/770 71 90
031/770 71 90
031/770 71 90
031/770 71 90
031/770 71 90
031/770 71 90
031/770 23 61
031/770 23 61
031/770 23 61
031/770 23 61
031/770 23 61
031/770 23 61
031/770 23 61
031/770 70 34
031/770 70 34

Sociálna politika, daň
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Najdôležitejšie opatrenia v sociálnej politike
s účinnosťou po 1. januári 2006
Pre občanov so zdravotným postihnutím :
•rozšíril sa okruh subjektov zabezpečujúcich prepravu pri peňažnom
príspevku na prepravu aj o neštátne subjekty a obce •s ohľadom na zvýšenie
cien za pohonné látky sa zvýšila maximálna výška peňažného príspevku na
prepravu z 2.500,-Sk na 2.750,-Sk mesačne •umožňuje sa poskytnúť peňažný
príspevok na zaobstaranie pomôcky aj na kúpu druhého mechanického
alebo elektrického vozíka a taktiež sa umožňuje poskytnúť peňažný
príspevok na opravu takejto pomôcky •na účely poskytovania peňažného
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa
upravujú priaznivejšie podmienky poskytovania tohto peňažného príspevku
Pre občanov odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi:
Zmena v spôsobe započítavania príjmov vo forme starobných dôchodkov
•vytvára možnosť riešenia skupín dôchodcov, ktorým vznikol nárok na
dôchodok podľa nového dôchodkového systému, za príjem sa na účely
zákona nepovažuje 25% zo starobného dôchodku, dôchodcovi, ktorý získal
obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1%
priznaného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia
Príklad 1:
starobný dôchodok ( jednotlivec)
6.000,-Sk – 1.800 ,-Sk( pri odpracovaných 30 rokov sa odráta
30%)=4.200,-Sk
Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca: 1.560,-Sk
príspevok na zdravotnú starostlivosť: 50,-Sk
príspevok na bývanie: 1.360,-Sk
ochranný príspevok 1.700,-Sk
-----------------------------------4.670,-Sk
Dôchodcovi vznikne nárok na dávku a príspevky v hmotnej núdzi.
Príklad 2:( manželská dvojica)
starobné dôchodky
7000,-Sk odpracovaných 40 rokov(40%) 7000-2800= 4200,-Sk
6000,-Sk odpracovaných 25 rokov(25%) 6000 – 1500= 4.500,-Sk 4200
+ 4500=8700
Dávka v hmotnej núdzi pre dvojicu: 2.710,-Sk
príspevok na zdravotnú starostlivosť: 100,-Sk
príspevok na bývanie: 2.150,-Sk
ochranný príspevok 1.700,-Sk
1.700.-Sk
-----------------------------------8.360,-Sk
Manželskej dvojici vznikne nárok na dávku a príspevky v hmotnej núdzi.
Zavedenie novej formy dávky pre rodiča, ktorý sa stará o dieťa do
jedného roku veku •ak občan, alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom
spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, je rodičom
dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením
pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje preventívnych
prehliadok u pediatra patrí mu dávka v sume 350,-Sk
Pre rodiny s deťmi odkázané na pomoc v hmotnej núdzi a pre rodiny s deťmi,
ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima •rozšírenie okruhu
rodín s deťmi, ktorým sa poskytujú dotácie na stravu, školské pomôcky
a prospechové štipendiá( motivačný príspevok) dotácie sa poskytujú aj
individuálne rodinám, ktoré nepoberajú dávky v hmotnej núdzi a príspevky,
avšak ich príjem je nižší ako suma životného minima pre danú rodinu
sumy životného minina platné od 1.7.2005
4.730,-Sk pre jednu plnoletú fyzickú osobu
3.300,-Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
2.150,-Sk pre nezaopatrené dieťa

započítavanie príjmov:
• príjem rodičov: otec, matka ( zo závislej činnosti, dôchodky,
dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď,
prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský
príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti, peňažný
príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi,iné)
• príjem nezaopatrených detí
• príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba( napr. výživné)
Kritériu príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne
posudzovaných osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov
od zaradenia dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa poskytuje dotácia je
najviac vo výške životného minima pre spoločne posudzované osoby.
Príklad 1:
rodičia s 2 nezaopatrenými deťmi:
Životné minimum rodiny: 4730+3300+2150+2150= 12330,-Sk
Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesačný príjem nepresiahne
sumu 12330,-Sk
Príklad 2:
Osamelý rodič s 1 dieťaťom.
Životné minimum rodiny: 4730+2150=6880,-Sk
Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesačný príjem nepresiahne
sumu 6880,-Sk
• poskytovanie dotácií na školské pomôcky aj pre deti v
materských školách v prípade, že tieto deti majú v nasledujúcom
školskom
roku
nastúpiť
do
1.ročníka
základnej
školy
Informácie
o
poskytovaní
dotácií
na
stravu,
školské
potreby a motivačný príspevok Vám poskytne škola resp.
predškolské zariadenie, ktoré dieťa navštevuje ďalej Mestský
úrad v Šali, referát sociálnej starostlivosti o rodinu a deti.
Podpora rodinám
• vyššia ﬁnančná podpora na tvorbu náhradného rodinného prostredia
• zabezpečenie rovnosti podpory detí v rôznych formách náhradnej
starostlivosti
• vyššia motivácia pre výkon náhradnej starostlivosti iných osôb, ako
príbuzných dieťaťa
v priamom rade, a to aj pre súrodeneckú skupinu a pre dieťa s
ťažkým zdravotným postihnutím
OŠK a SV

Daňové riaditeľstvo SR
pracovisko Nitra oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch 16.2.
až 26.2.2006 bude z technických príčin odstavená prevádzka
daňového informačného systému v celej Slovenskej republike.
Z týchto dôvodov bude činnosť daňových úradov obmedzená.
Nebudú sprístupnené informácie o daňových subjektoch, a preto
nebude možné počas odstávky vydávať napríklad potvrdenia,
ktorých zdrojom je informačný systém.
Taktiež sa nebudú vydávať osvedčenia o registrácii, pridelovať
daňové kódy elektronickým registračným pokladniciam a pod..
Uvedené podania budú vybavené bezodkladne po spustení
informačného systému.
Vrátenie nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty bude aj
počas tejto odstávky realizované v zákonných lehotách.
Ing. Jozef Zachar
riaditeľ DR SR pracovisko Nitra

ODPAD UŽ NEKONČÍ IBA NA SKLÁDKACH
V Šali spustili do prevádzky nový
zberný dvor na triedený komunálny
odpad. Zámerom Mesta je zhodnotiť
čo najviac druhotných surovín. „Od
mája r. 2005 majú obyvatelia mesta k
dispozícii Zberový dvor vo Veči, kde
je možné odovzdať veľkorozmerné
odpady, ako je starý nábytok, stará
elektronika bez nebezpečných vlastností,
pneumatiky a samozrejme aj pravidelne
zbierané zložky ako sú papier, sklo a
plasty.” upresnila Edita Haládiková.
S prvými pokusmi so separovaným
zberom komunálneho odpadu v Šali začali
ešte v roku 1996. Bolo to formou zberu
do modiﬁkovaných kontajnerov, ktoré
sa však neosvedčili kvôli znečisťovaniu
separátov a znehodnocovaniu nádob
napr. aj vypaľovaním. Efektivita zberu,
t.j. množstvo čistých pozbieraných
separátov
bolo
veľmi
nízke.
Preto v roku 2003 pristúpili k separácii
novou formou do zberových plastových
vriec. “V rodinných aj v bytových
domoch takto zbierame papier, sklo aj
plasty. Na sídliskách zbierame sklo do

modiﬁkovaných zberných kontajnerov,
papier a plasty do vriec. V rodinných
domoch všetky tri komodity dávajú
ľudia do vriec. Vývozným dňom je
každá sobota” informovala nás Edita
Haládiková z oddelenia životného
prostredia a stavebný úrad Mestského
úradu v Šali. Keď obyvatelia niektorej
domácnosti príslušné vrece daným
druhom odpadu zaplnia, jednoducho
ho v stanovený deň vyložia k smetným
nádobám, odkiaľ ich pracovníci
ﬁrmy SYKO prevezú do separačného
dvora
na
konečné
dotriedenie.
Plasty triedia na tvrdé plasty a mäkké
– teda polyetylénové fľaše, ktoré ešte
triedia na biele, modré a zelené. Po
ich zlisovaní do balíkov ich napokon
odvážajú na samotné spracovanie.
Podobne triedia a lisujú aj papier, na
farebné a biele sa triedi aj zozbierané
sklo. “Zabezpečujeme tiež zber zložiek
nebezpečného odpadu prostredníctvom
špeciálneho zberového vozidla dvakrát
do roka. Zber pre občanov mesta je
bezplatný. Obyvatelia mesta odovzdávajú

MESTOŠAĽA
MsÚ, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15
Šaľa

Prezentujte svoju
organizáciu

ponúka
na prenájom nebytové priestory
v objekte COV Šaľa mestská časť Veča

0910 186 667
noviny@sala.sk

v bloku „B“ na poschodí (vchod pri lekárni
Veča):

1. predajné priestory, resp. priestor
na poskytovanie služieb
o výmere 36,4 m2
Prenájom možný od 1.12.2005

2. predajné priestory, resp. priestor
na poskytovanie služieb
o výmere 17,15 m2
Prenájom možný od 1.1.2006

Informácie: Mária Szabová
správkyňa objektu COV
tel.: 031/7715232

množstva v tonách
Komunálne odpady (KO) spolu 8144
Kovy 208
Papier 260
Sklo 161
Plasty- PET 108
Plasty- tvrdé 36
Pneumatiky 43
Akumulátory a batérie 1,67
Oleje s obashom NL 0,31
Žiarivky s obsahom Hg 65 ks
Farby s obsahom NL 0,29
Organické rozpúšťadlá 1,98
Obaly s obsahom NL 0,05
Vyradená elektronika s obsahom NL 3,2
Separáty spolu: 821,62
v tonách 10,1
Množstvo na 1 obyvateľa v kg 35,7
(prepočítané na počet ob. v zmysle plat.
výmerov – 23000)

hlavne žiarivky, automobilové batérie,
oleje, zvyšky farieb a ich obaly, staré
pesticídy,
vyradené
elektronické
zariadenia s obsahom nebezpečných látok
a iné“ informovala Edita Haládiková.
Pred dvomi rokmi začali aj so zvozom
biologického odpadu. Ten putuje na
kompostovanie. Akonáhle sa začne
jarná sezóna, začnú od rodinných domov
jeho zber organizovať v pravidelných
týždňových intervaloch. Zbiera sa
aj odpad z verejnej zelene, teda po
kosení trávy či orezávaní stromov
alebo ich výrubov. Drevo tu napokon
podrvia, aby ho takto spracované mohli
uložiť do kompostovacích hroblí.
Okrem uvedeného zabezpečujú 2 x do roka
(na jar a na jeseň) zber veľkorozmerných
odpadov
prostredníctvom
veľkoobjemových
kontajnerov
rozmiestnených na celom území mesta.
„ Aj napriek týmto možnostiam sa v
meste v r. 2005 vyprodukovalo cca o
900 ton viac zmiešaného komunálneho
odpadu, ako v predchádzajúcom
roku. Mestské zastupiteľstvo koncom
roka schválilo výšku poplatku pre r.
2006, ktorá zostáva na úrovni r. 2005
aj napriek predpokladaným vyšším
nákladom na zabezpečenie odpadového
hospodárstva. Preto bude našou snahou
zvýšiť informovanosť občanov v tomto
smere a veríme, že aj oni využitím
ponúkaných možností prispejú k väčšej
efektivite zberu a triedenia odpadov“
povedala na záver Edita Haládiková.
V Šali sa v roku 2005 zozbieralo
približne o 900 ton komunálneho viac
ako v roku 2004. V minulom roku ho
na skládku vyviezli 8100 ton. Okrem
toho sa pozbieralo viac ako 260 ton
zberového papiera, 170 ton skla, 140 ton
plastov a približne päť ton nebezpečných
zložiek komunálneho odpadu. Cestou
zberných surovín sa pozbieralo viac
ako dvesto ton kovového odpadu,
viac ako dvetisícsto ton sa zozbieralo
biologicky rozložiteľného odpadu. - si V novom zbernom dvore na sídlisku
Veča sa triedenie komunálneho
odpadu zabezpečuje do takýchto
veľkokapacitných kontajnerov, ukazuje
nám prevádzkový technik Ján Timko.
Ing. Edita Haladíková, OŽP a SÚ
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Energetická koncepcia
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VÍZIA ENERGETICKÉHO VÝVOJA MESTA ŠAĽA
Energetická koncepcia mesta Šaľa je
komplexný dokument obsahujúci súbor
politík, stratégií a akčných plánov na
podporu efektívneho a udržateľného rozvoja
mesta. Naša vízia je realistická, nádejná a
atraktívna budúcnosť mesta; z toho vyplývajú
i naše ciele a stratégie. Predstavu o tom, aká
bude situácia v oblasti výroby a spotreby
energie v meste v budúcnosti ( výhľadovo
), je možno zhrnúť do niekoľkých bodov :
a) obyvatelia mesta budú v budúcnosti
využívať energiu omnoho hospodárnejšie aj
vďaka moderným a efektívnym technológiám
využívania elektriky, palív a centralizovaného
zásobovania teplom ako v domácnostiach,
tak i na pracoviskách. Je predpoklad že
počet domov, bytov, ﬁriem i obyvateľov
bude vyšší ako teraz, avšak spotreba
energie na jedného obyvateľa bude nižšia.
b) používanie úspornejších technológií a
rozsiahlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov
energie (geotermálnej, biomasy, slnečnej a
pod.) k znižovaniu využívania fosílnych palív
(plynu, uhlia, elektriny) a ich nepriaznivého
dopadu na životné prostredie (znížia sa
emisie a zlepší sa čistota ovzdušia v meste).
c) zásobovanie elektrinou sa bude zabezpečovať
existujúcimi rozvodmi, ktoré však budú
modernizované (energetické špičky sa budú
riadiť diaľkovo z centrálneho dispečingu –
čiastočne to funguje už teraz, každý odberateľ
bude mať možnosť vybrať si svojho dodávateľa)
d) omnoho významnejšiu úlohu v spotrebe
celkovej energie v meste budú mať obnoviteľné
zdroje energie (geotermálna, biomasa, slnečná,
veterná, vodná), ako aj moderné neobnoviteľné
zdroje
(malé
kogeneračné
jednotky,
tepelné čerpadlá a iné moderné technológie
vhodné pre výrobu v miestnych zdrojoch.
e) objem dodávok zemného plynu sa bude
znižovať (hlavne u stredných odberateľov).
Čiastočne bude nahrádzaný geotermálnou
energiou (využívanou na vykurovanie a ohrev
teplej vody pre CZT v meste), biomasou (taktiež
s využitím pre vykurovanie a ohrev teplej vody).
f) u malých odberateľov v častiach,
kde to bude technicky realizovateľné sa
budú vytvárať podmienky na pripojenie
súkromných domov na CZT v meste.
g) realizácia energetickej koncepcie mesta
bude mať pozitívne sociálne dopady – zvýši
sa spoľahlivosť zásobovania energiou,
vzniknú nové pracovné príležitosti v oblasti
energetických úspor a využívania obnoviteľných
zdrojov energie a čo je veľmi dôležité podstatne
sa zníži znečisťovanie životného prostredia.
RÁMCOVÉ CIELE ENERGETICKEJ
STRATÉGIE PRE MESTO ŠAĽA
Stratégia má za ciel :
a)
stanoviť
jednotný
prístup
k
uspokojovaniu dopytu po energii a prispieť
k úspešnému rozvoju mesta v budúcnosti

b) vytvoriť trvalý rámec pre spracovanie
územnej energetickej koncepcie mesta a jej
realizáciu, zohľadňujúc rôznorodé záujmy
a možnosti hlavných zainteresovaných
subjektov
(mesto,
výrobcovia
energie,
ﬁrmy, podnikatelia a obyvatelia mesta)
c) výrazne podporovať rozvoj čistých a
bezpečných druhov energie a energetických
zdrojov
šetriacich
životné
prostredie
d) s predstihom pripravovať mesto na prechod
od hospodárstva založenom na fosílnych
palivách (uhlie, plyn, nafta, vykurovacie
oleje, elektrina) k využívaniu obnoviteľných
zdrojov energie a nových technológií
(šetriacich energiu a životné prostredie)
HLAVNÉ ZÁSADY
Boli formulované tieto hlavné zásady :
a) zásobovanie energiou bude zabezpečované
z rôznych druhov zdrojov (elektrina, plyn,
geoterm, biomasa, slnečná energia a pod),
bude nákladovo efektívne, šetriace životné
prostredie, trvalé, bezpečné a spoľahlivé
b) budú podporované opatrenia zamerané na
hospodárne využívanie energie a riadenie jej
spotreby, ale výstavba nových zdrojov energií
bude obmedzená (bude povoľovaná len v
zónach, kde je zásobovanie z CZT neefektívne)
c)
plánovanie
energetického
rozvoja bude otvorené a komplexné
d) energetické projekty a energetická
politika budú hájiť záujmy sociálne
slabých a handicapovaných občanov mesta
e) pri územnom plánovaní a vydávaní
stavebných povolení sa bude prihliadať k
požiadavkám na efektívne využívanie energie
(napr. požadovanie energetických auditov budov,
dokladovanie obtiažneho alebo neefektívneho
pripojenia sa k jestvujúcim rozvodom energie
a pod.) a jej spoľahlivú dodávku (pri výpadku,
ako je zabezpečený náhradný zdroj a pod.)
f) energetická politika a opatrenia v oblasti výroby
a využitia energie v meste budú podporovať
aktivity zamerané na ekonomický rozvoj a
na vytváranie nových pracovných príležitostí

g) osvetové a vzdelávacie programy
budú nápomocné k tomu, aby verejnosť
podporovala vhodné riešenia týkajúce sa
výroby a využívania energie (napr. centrálna
výroba tepla a ohrev teplej vody, využívanie
obnoviteľných zdrojov energie a pod.)
h) vzhľadom k tomu, že využívanie energie
má vždy vplyv na životné prostredie, musí
energetická politika alebo akékoľvek jednotné
opatrenia
zvažovať
nielen
ekonomiku
(náklady a výnosy), ale aj ekologické dopady
i) využívanie energie je základnou spoločenskou
potrebou, preto pri tvorbe energetickej politiky
a príprave opatrení v oblasti energetiky je
potrebné brať do úvahy záujmy všetkých
občanov a snažiť sa ich zainteresovať
KONKRÉTNE CIELE
Táto kapitola podáva stručný prehľad
konkrétnych cieľov v meste, vyplývajúcich
z horeuvedenej vízie a rámcových cieľov
energetickej stratégie. Podrobný popis
jednotlivých
konkrétnych
cieľov
a
realizačných opatrení k ich dosiahnutiu je
uvedený v samotnej energetickej koncepcii.
a) spotreba energie – zlepšenie úrovne
efektívneho hospodárenia s energiou
tak, aby spotreba energie v roku 2015
neprekročila úroveň spotreby v roku 2000
b) dodávka energie – zvýšenie podielu
OZE na celkovej spotrebe energie v meste
(hlavne v tepelnom hospodárstve o 20 % do
roku 2007 a o ďalších 30 % do roku 2010
c) dopady na životné prostredie – zníženie
emisií hlavných znečisťujúcich látok a
skleníkových plynov a to emisií CO2
o 3 % do roku 2010 a o 2 % do roku
2015 emisií SO2 o 2 % do roku 2010
a o 3 % do roku 2015 emisií NOx o 3
% do roku 2010 a o 2 % do roku 2015
v porovnaní so stavom v roku 2000
d) spoľahlivosť v zásobovaní energiou
e) sociálne dopady – vytvoriť nové
pracovné príležitosti, zníženie nákladov na
energiu a zlepšenie životného prostredia.
Ing.Karol Mikloš
a kolektív REA

Kompletnú dokumentáciu v elektronickej podobe nájdete na
www.sala.sk/oznamy/koncepcia_energie.html

