MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník VIII. n november 2007

n nepredajné

Klzisko je už v prevádzke
Korčuliarska sezóna na zimnom štadióne je už zahájená

Otváracie hodiny:

Po: 8.00–16.00; Ut: 8.00–17.30; St: 8.00–17.00; Št: 8.00–17.30; Pi: 8.00–18.00; So: 12.00–18.00; Ne: 11.00–18.00

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok
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Naši jubilanti

október
» 95 rokov: Mária Pinková,
» 90 rokov: Oľga Katonová,
» 80 rokov: Ján Baňák, Helena Gajdácsová, Mária Hátašová, Ladislav Hučko, Ladislav
Jaroš, Mária Kelemenová,
» 75 rokov: Anna Baloníková, Ján Buranský, Ján Císar, Anna Gálová, Mária Hatvani, Jozef Hlavatý, Vojtech Horvát, Terézia Hučková, Mária Kmotríková, Veronika Mareková,
Karol Polónyi, Viliam Stovíček, Július Zsidó.

z matriky

» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 1. 10. 2007 do 31. 10. 2007
Daniel Boháč, Kristína Brandová, Fatima Dičérová, Maxim Gáll, Annamária Horváthová, Anna Katarína Jánošková, Tamara Kondákorová, Ivana Kovalčíková, Ján
Krokavec, Adela Lakatošová, Sebastián Mačali, Martin Major, Dávid Meleg, Szemetová Sára, Dominika Tóthová, Sofia Tóthová, Oliver Uličný, Samuel Varga.
» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 1. 10. 2007 do 31. 10. 2007
Vladislav Brindžák a Slávka Hargašová, Branislav Butko a Petra Gulyásová, Karol Černý a Monika Belavá, Branislav Demín a Zuzana Slobodníková, Vladimír Kisler a Gabriela Lavoóvá, Ľudovít Kužela a Denisa
Miškolciová, Ladislav Lencsés a Alžbeta Mészárošová, Tomáš Ligač a Jana Polakovičová, Dušan Martinček
a Stanislava Molnárová, Radovan Slamka a Soňa Súdorová, Ľudovít Szabo a Katarína Vašeková, Ľudovít Takáč a Eva Bajtošová, Guilio Viggiano a Adela Mátéffyová, Marián Meleš a Helena Stehlíková (15.9.2007).
» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1. 10. 2007 do 31. 10. 2007
Anna Barusová (73), Ján Draškovič (55), František Ferencei (50), Ladislav Forgáč (66), Emília Gejdošová
(82), Albína Hochelová (85), Ján Kmeť (55), Ján Meszáros (54), Mária Náčinová (60), Mária Oravczová (87).
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mestské zastupiteľstvo

8. riadne rokovanie mestského
zastupiteľstva v Šali	 15. novembra 2007
(hlasovanie H1)

Smeti po novom

astupiteľstvo schválilo nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Šaľa. V roku 2008 budú poplatky za zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu nasledovné:
rodinný dom..................................648 Sk / rok
byt....................................................621 Sk / rok
Hetméň a Kilič...............................450 Sk / rok
podnikatelia 1100 l nádoba..........275 Sk / vývoz
podnikatelia 110 l nádoba............44 Sk / vývoz
Súčasťou nariadenia je aj daň za psa, ktorá sa

v porovnaní s predchádzajúcim rokom nemení. Základná sadzba je 800 Sk za psa v byte, 120 Sk za psa
v rodinnom dome a za strážneho psa v prípade podnikateľských objektov. Daň za psa v častiach Kilič
a Hetméň bola zrušená. Zmena nastala v sadzbe dane za druhého, tretieho... psa. Za každého ďalšieho
psa sa platí taká sadzba, ako za prvého.
Poslanci zmenili aj poplatok za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - za vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko
pre jedno motorové vozidlo je ročná sadzba 7.000,Sk, pre nákladné motorové vozidlá 20.000,- Sk.

(hlasovanie H2)

(hlasovanie H6)

Daň
z nehnuteľností

Pozemok za
kaštieľom
predaný, ale...

Z

Z

astupiteľstvo schválilo daň z nehnuteľnosti
(pozemky a budovy) na rok 2008. Niektoré sadzby sa nemenili a zostali rovnaké ako v roku
2007 a niektoré sadzby sa mierne zvýšili.
orná pôda, chmelnice, vinice, ovoc. sady 0.0656 Sk / m2
záhrady
1 Sk / m2
zastavané plochy a nádvoria
1Sk / m2
stavebné pozemky
7 Sk / m2
ostatné plochy
1 Sk / m2
stavby na bývanie a prísl. k nim
5 Sk / m2
stavby na poľnohospodársku produkciu
5.3 Sk / m2
rekreačné a záhradné chatky
12 Sk / m2
samostatne stojace garáže
18 Sk / m2
stavby priemyselné, služieb a energetiky
45 Sk / m2
stavby na ostat. podnik. a zárobkovú čin.
70 Sk / m2
ostatné stavby
23 Sk / m2
byty
5 Sk / m2
nebytové priestory
18 Sk / m2

(hlasovanie H5)

Koncepcia
rozvoja škôl

Z

astupiteľstvo schválilo koncepciu rozvoja
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a zároveň odsúhlasilo, aby bola
optimalizácia siete škôl predložená na rokovanie
zastupiteľstva najneskôr do marca 2008.

P

o vyhodnotení súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou funkciou
občianskej vybavenosti na ul. P. Pázmaňa za historickou budovou kaštieľa“ bol na rokovanie zastupiteľstva preložený návrh na odpredaj pozemku za
cca 2 610 000,-Sk za účelom výstavby polyfunkčnej
budovy. Poslanci tento návrh schválili a pozemok
odpredali.
Toto uznesenie sa však primátor mesta rozhodol
nepodpísať (o predaji pozemku sa bude opätovne rokovať na decembrovom rokovaní zastupiteľstva):
Výkon uznesenia č. 8/2007 – XVI. / 9. zo dňa
15. 11. 2007 primátor mesta pozastavuje v súlade
s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov dňa 22. 11. 2007,
nakoľko sa domnieva, že je zjavne nevýhodné pre
mesto. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše
v lehote podľa § 12 ods. 6 zák.č. 369/1990 Zb. t.j. najneskôr do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Vyvesené na úradnej tabuli a uverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 22. 11. 2007.

mesačník samosprávy mesta Šaľa


mestské zastupiteľstvo

(hlasovanie H3)

Prenájmy

P

oslanci schválili VZN o hospodárení s majetkom mesta, ktoré upravuje aj spôsob prenajímania majetku mesta a sadzby za prenájom. Pri
stanovení sadzby ročného nájomného sa vychádza
z členenia mesta na štyri lokality podľa pásiem atraktivity prostredia:
» I. pásmo: Nám. A. Dubčeka, ul. Hlavná, Nám Sv.
Trojice, ul. Pázmaňa, ul. Budovateľská, ul. Štúrova
po križovatku SNP
» II. pásmo: ul. SNP od križovatky s ul. Štúrovou,
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za
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proti
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nehl
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nehl
za
za
za
za
za
za
19/0/0

ul. Vlčanská, ul. Dolná, ul. Hlavná od žel. trate po
Námestie A. Dubčeka. ul. Kukučínova
» III. pásmo: ul. Murgašova, ul. SNP od žel. trate
po križovatku s ul. Štúrovou, ul. Jesenského, ul.
Krátka, ul. Jarmočná, ul. Novomeského, ul. Kráľovská, ul. Nemocničná, ul. Štúrova od križovatky
s ul. SNP, ul. Partizánska, ul. Horná, ul. Nešporova, ul. Školská, ul. M.R.Štefánika, ul. Pionierska,
ul. Družstevná, ul. P.J.Šafárika, ul. Orechová, ul.
Nitrianska, Pribinovo námestie, ul. Bernolákova,
ul. Komenského, ul. Hollého, ul. Lúčna, ul. Fraňa
Kráľa
» IV. pásmo: ostatné ulice

Sadzby za prenájom v jednotlivých pásmach sú (v Sk za meter štvorcový a rok):
reštauračné, pohostinské priestory, herne, stávkové kancelárie, reprezentačné, peňaž
né a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností
obchodné priestory s predajom textilu, obuvi, zlata, drogérie, elektrotechniky a pod.
obchodné priestory so sortimentom predaja potravín, mäsa, ovocia a zeleniny, bufety v športových a kultúrnych zariadeniach
kancelárske priestory
výrobné, dielenské, skladové priestory a garáže
služby a neštátne zdravotnícke zariadenia
ostatné priestory
čistiarne, zberne šatstva, oprava obuvi, nebytové priest. poskytnuté pre účely sociál
nych služieb, nebytové priest. poskytnuté pre charit. účely, nadácie, obč. združenia

pásmo pásmo pásmo COV
COV pásmo
I
II
III prízemie posch. IV
3080

2800
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2100

1680
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2800

2520
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1680
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1680

1400

1260

1260
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1120
1400
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700
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490
490
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Informácie zo zastupiteľsta pripravil Jozef Mečiar

Poslanec
H1
H2
H3
H4
Bartošovič Štefan, Ing.
za
za
za
za
Bečár Igor, MUDr.
za
za
za
za
Belický Jozef, Mrg.
za
za
za
nehl
Botka František, Ing.
za
zdrž
za
za
Dubis Tibor
za
zdrž
za
za
Gomboš Peter, RSDr.
za
za
za
za
Grell Jozef, MUDr.
za
za
za
za
Gyurovszky László, Ing.
za
zdrž
za
nehl
Hikkel Svetozár, MUDr.
nepr
nepr
nepr
nepr
Hollý Peter, Ing.
za
za
za
nehl
Husárik Jozef, Ing.
za
zdrž
za
za
Kántor Marián, Ing.
zadrž
za
zdrž
nehl
Kmeťo Ján
za
za
za
za
Košičár Ladislav
nehl
nehl
nehl
za
Kováč Ivan, Ing.
za
za
za
za
Lužica Michal, Ing.
zdrž
zdrž
zdrž
nehl
Mečiar Jozef, Ing.
nepr
nepr
nepr
nepr
Mikula Tibor, Ing.
nehl
za
za
za
Polónyi Miroslav, Ing.
za
za
za
nehl
Psotová Helena, Ing.
za
nepr
za
za
Stredanský Ľubomír, Ing.
za
za
za
za
Talajková Gabriela
za
za
za
zdrž
Varsányi Jozef, Mgr.
za
zdrž
za
za
Velasquézová Erika, Ing.
za
za
za
nehl
Veresová Milena
za
za
nehl
nehl
za/zdržal/proti
19/2/0
15/0/6
19/0/2
14/0/1
nepr – neprítomný (ospravedlnený), nehl – nehlasoval, zdrz – zdržal sa

350
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všeobecne záväzné nariadenie
na pripomienkovanie

Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií

M

estské zastupiteľstvo mesta Šaľa, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a v nadväznosti na ustanovenie § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení „O poskytovaní dotácií“
Čl. I
Účel a predmet
1.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) bližšie upravuje:
1.1.1. Podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na
území mesta Šaľa.
1.1.2. Určenie výšky dotácie.

Čl. II
Pôsobnosť
2.1. Nariadenie sa vzťahuje na:
2.1.1. Právnické osoby pôsobiace na území mesta, ktorých
zakladateľom nie je mesto Šaľa – na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
2.1.2. Fyzické osoby – podnikateľov s trvalým pobytom
na území mesta Šaľa – len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
2.1.3. Právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto Šaľa
– na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo
v prospech rozvoja mesta a jeho územia.
Čl. III
Základné pojmy
3.1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie pod pojmom:
3.1.1. „Dotácia“ – poskytnutý, nenávratný finančný príspevok mestom Šaľa,
3.1.2. „Žiadateľ“ – právnická osoba alebo fyzická osoba
– podnikateľ, ktorá spĺňa podmienky jednotlivých ustanovení tohto nariadenia na poskytnutie dotácie.
3.1.3. „Všeobecne prospešné služby“ – poskytovanie sociál
nej pomoci, humanitárnej a charitatívnej starostlivosti,
tvorba, rozvoj, obnova, ochrana a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, výskum, vývoj, vedecko – technické
služby a informačné služby, ochrana a tvorba životného
prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, služby na podporu regionálneho
rozvoja a zamestnanosti.

3.1.4. „Verejnoprospešné účely“ – slúžiace v prospech alebo v záujme širšieho okruhu ľudí (verejnosti) – rozvoj
a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia
a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie
prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí
a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie
individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca, alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
Čl. IV
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na
poskytovanie dotácií
4.1. Pri schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok
mestské zastupiteľstvo vyčlení objem schválených finančných prostriedkov, ako časť rozpočtovaných výdavkov
(položka dotácie zriadená pre všetky oblasti, viď. kritériá
na poskytovanie dotácií, len v rámci kapitoly kultúra),
určených na poskytovanie dotácií v súlade so Štatútom
mesta Šaľa a podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
4.2. Poskytnutie dotácií nesmie zvyšovať dlh mesta na konci
rozpočtového roka a podlieha koncoročnému zúčtovaniu.
4.3. Vlastným zdrojom dotácií sú príjmy rozpočtu mesta.

(hlasovanie H4)

dotácie

P

oslanci schválili nariadenie o poskytovaní
dotácií, ktoré upravuje podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta
Šaľa. Toto všeobecne záväzné nariadenie uvádzame
v plnom znení.

(hlasovanie H7)

Ceny mesta

P

oslanci odsúhlasili návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa. Na základe tohto súhlasu
dostanú Cenu mesta Šaľa na slávnostnom rokovaní
zastupiteľstva v decembri: Ing. Imrich Volek, CSc.,
Poľovnícke združenie Agačáreň Veča, TJ Slávia
SOUP Šaľa, Imrich Tanka – in memoriam, Oldřich
František Stanislav Korte.

mesačník samosprávy mesta Šaľa


všeobecne záväzné nariadenie
4.4. Dotácie je možné použiť najneskôr do konca rozpočtového roka, pre ktorý boli schválené.
Čl. V
Kritériá na poskytnutie dotácie
5.1. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ žiadny právny
nárok.
5.2. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým
hnutiam a ich koalíciám.
5.3. Dotácie nie je možné poskytnúť na:
– financovanie nákladov stravného, prenájmu
– nákup občerstvenia, alkohol. a tabakových výrobkov,
– nákup darov, suvenírov,
– úhradu miezd, platov a odmien, pohonných hmôt
– preplatenie honorárov pre organizátorov projektu,
– refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom v predchádzajúcich rokoch.
– splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
– náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne doložiť účtovnými
dokladmi.
5.4. Dotácie je možné poskytnúť na:
– nevyhnutnú rekonštrukciu, sanáciu a údržbu objektov
(hnuteľnej a nehnuteľnej povahy) so špecifickou náplňou
činnosti, resp. zamerania – kultúrne, športové, historické (akcent na pamätihodnosti), slúžiacich na verejnopro
spešné účely,
– materiálno–technické zabezpečenie akcie – výstroj, nára
die, nástroje, kostýmy, výzdoba, rekvizity, technika – ozvu
čenie, osvetlenie, premietanie,
– preplatenie nákladov spojených s edičnými, reklamnými,
propagačnými, grafickými službami – pozvánky, plagáty,
letáky, vizitky, billboardy a pod.,
– refundáciu nákladov na cestovné, resp. ubytovanie – účastníci akcie – účinkujúci, sprievodný, technický personál,
– preplatenie honorárov účinkujúcim na podujatí (podľa
autorského zákona).
5.5. V jednom rozpočtovom roku sa poskytnú tomu istému
žiadateľovi, na ten istý účel finančné prostriedky z dotácií len raz, pričom je možné prostredníctvom získaných
financií z jedného projektu (žiadosti) vykryť cyklicky sa
opakujúce aktivity (napr. na seba nadväzujúce kolá športových súťaží).
5.6. V jednom rozpočtovom roku môžu byť tomu istému
žiadateľovi poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom dotácií viac – ako jedenkrát len v prípade, keď
sa ním podané projekty nebudú týkať identického účelu
použitia, resp. nepôjde o cyklicky sa opakujúce činnosti
realizované žiadateľom.
5.7. Za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú bežné transfery organizáciám zriadeným alebo založeným
mestom, ktoré sú im poskytnuté priamo pri schvaľovaní
rozpočtu.
5.8. Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:
– záujmová, humanitná, charitatívna organizácia,
– nadácia, nadačný fond,
– občianske združenie,
– fyzická osoba – podnikateľ

5.9. Kritériá rozhodujúce pre poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta: vo všeobecnej rovine
– reálne zadefinovaná východisková pozícia projektu – konkrétnosť, vecnosť, splniteľnosť projektových úloh,
– rozsah a úroveň kvalitatívnych ukazovateľov (odborný rámec) obsiahnutých v projekte,
– praktická využiteľnosť a širšia verejnoprospešná dimenzia
projektového zámeru,
– komplexnosť spracovania, celkový stupeň invencie a špecifickosti projektu,
– prioritná orientácia projektu na niektorú z uvedených cieľových skupín – deti, mládež, populácia s postihnutím,
– propagačno–prezentačná stránka projektu (akcent na mes
to ako poskytovateľa dotácie),
– kompatibilita so zámermi Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa, v špecifickej rovine oblasť kul
túry, turizmu a spoločenského života
– uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií miestneho, regionálneho významu, resp. s celoslovenským a me
dzinárodným záberom,
– rozvoj, tvorba, organizovanie a realizácia záujmových
a umeleckých aktivít,
– podpora a rozvíjanie mimoriadneho nadania detí, mládeže a dospelých,
– (spolu)organizovanie, tvorba, prezentácia programov
a projektov v oblasti kultúry, resp. subkultúry (alternatívna scéna),
– podpora publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta,
– osvetová, propagačná práca v oblasti ochrany ľudských
práv a občianskych slobôd,
– služby na podporu rozvoja cestovného ruchu a turizmu
v meste, oblasť športu a voľnočasových aktivít
– príprava, realizácia športových akcií (štandard – miestny,
regionálny význam; nadštandard – celoslovenský a medzinárodný rozmer),
– činnosť etablovaných, organizovaných štruktúr (priorita
podpory detského a mládežníckeho systému) – športové
kluby, športové strediská na školách,
– vytváranie podmienok pre rozvoj alternatívneho, nekonvenčného a neorganizovaného športového segmentu,
– podpora športového talentu a mimoriadnych schopností
– deti, mládež, dospelí,
– aktívne využívanie voľného času detí a mládeže – akcent
na neformálne, nekonformné skupiny,
– reprezentácia, propagácia mesta prostredníctvom priamej
športovej činnosti na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, sociálna a verejnoprospešná sféra
– podpora tvorby, realizácia a organizovanie aktivít charitatívneho, sociálneho a humanitárneho charakteru,
– príprava, realizovanie verejnoprospešných podujatí s environmentálnym zameraním,
– podpora činností zameraných na prevenciu sociálno–patologických javov,
– tvorba, realizácia aktivít pre deti, mládež a dospelých
s rôznymi formami postihnutia,
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– príprava a realizácia činností pre deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia, oblasť techniky, informatizácie a vedy
– výskumná a vývojová činnosť,
– uplatňovanie teoretických poznatkov do praxe.
Čl. VI
Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií
6.1. Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry (OŠSVaK)
každoročne, najneskôr však do 31. 3. v plynúcom kalendárnom roku, zverejní výzvu, potrebné formuláre (viď. prílohy 1. – 3) na predkladanie žiadostí spolu
s usmernením ako pritom postupovať na internetovej
stránke mesta, resp. úradnej tabuli. Konečným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie je
31. 8. bežného kalendárneho roka.
6.2. Žiadosť podaná po termíne uzávierky môže byť operatívne zahrnutá do procesu posudzovania len v taxatívne vymedzených prípadoch (výnimka) a po splnení
všetkých povinných náležitostí (viď. bod 6.5. článku VI.
nariadenia) a to:
– pôjde o aktivitu s celoslovenským a medzinárodným
dosahom,
– pri vzniku mimoriadnej situácie sociálneho, humanitárneho, zdravotného, charitatívneho charakteru, na
ktorú musí byť žiadosť viazaná.
6.3. Subjekty uvedené v Čl. II a III. tohto nariadenia (ďalej len „žiadatelia“) predložia individuálnu písomnú
žiadosť (príloha č.1), ktorej súčasťou je vypracovaný
projektový zámer (príloha č.2).
6.4. Ak prihláška projektu nespĺňa predpísané náležitosti,
bude žiadateľ vyzvaný vyhlasovateľom na jej dopracovanie v lehote najneskôr do 30. 9., inak nebude žiadosť
zahrnutá do procesu schvaľovania.
6.5. Prihláška projektu musí obsahovať všetky formálne
a vecné náležitosti viď. Prílohy č. 1 – 3 VZN – Osnova
prihlášky; Osnova vlastného projektu, Osnova evidenčného listu (vyúčtovanie dotácie).
6.6. Prihlášky (žiadosti) projektov na poskytnutie dotácií sa sústreďujú na odbore školstva, sociálnych vecí
a kultúry. Uvedený odbor je posudzovateľom splnenia
predpísaných náležitostí projektov (formálna a vecná
stránka), zodpovedá za ich kompletizáciu a kontrolu
správnosti spracovania, v prípade výskytu nedostatkov,
vyzýva žiadateľov o ich odstránenie, resp. o doplnenie
chýbajúcej projektovej agendy.
6.7. Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry (predpokladaná súčinnosť s odborom hospodárenia a správy
– referátom ekonomiky a podnikania), vypracuje odborné stanovisko, ktoré bude okrem finančného posúdenia obsahovať potrebné vyjadrenie o súlade projektu
s kritériami na poskytovanie dotácií a predloží tieto žiadosti na rokovanie príslušných komisií.
6.8. Príslušné odborné komisie predložené projekty prerokujú na svojich zasadnutiach a v uznesení vyjadria
svoje stanovisko:
– odporučia projekt na schválenie MsR alebo MsZ,

– navrhnú zmeniť výšku požadovanej dotácie,
– neodporučia poskytnúť dotáciu.
6.9. V prípade negatívneho stanoviska komisie, sa
v uznesení uvedie dôvod nesúhlasu (akcentované vecné
nedostatky). Stanovisko komisie má vo vzťahu k nadväznému rozhodovaniu MsR, resp. MsZ len charakter
odporúčania schváliť alebo neschváliť poskytnutie dotácie.
6.10. Žiadosti o poskytnutie dotácie na základe predchádzajúceho stanoviska OŠSVaK, resp. príslušnej odbornej komisie spoločne predkladá prednosta MsÚ na
schválenie na zasadnutí MsR, resp. MsZ.
6.11. V uzneseniach sa uvedie výška poskytnutých finančných prostriedkov a účel ich použitia.
6.11.1.Celková výška dotácie, ktorú schvaľuje MsR, vyjadrená v Sk, pripadajúca na jednu žiadosť, nesmie
prekročiť v jednom rozpočtovom roku sumu 30 tis. Sk
(vrátane).
6.11.2. Sumárna výška schválených dotácií, vyjadrená
v Sk, pripadajúca na viacero žiadostí o poskytnutie dotácie, podaná tým istým žiadateľom v rámci jedného
rozpočtového roka, nesmie prekročiť sumu 30 tis. Sk
(vrátane). Uvedenú sumu schvaľuje na svojom zasadnutí MsR.
6.11.3. MsZ na svojom zasadnutí schvaľuje výšku individuálnej dotácie v sume nad 30 tis. Sk, pričom najvyššia
suma dotácie pre jedného žiadateľa v bežnom roku nesmie presiahnuť 50 tis. Sk.
6.11.4. Sumárna výška schválených dotácií, vyjadrená
v Sk, pripadajúca na viacero žiadostí o poskytnutie dotácie, podaná tým istým žiadateľom v rámci jedného
rozpočtového roka, nesmie prekročiť sumu 50 tis. Sk
(vrátane). Uvedenú sumu schvaľuje na svojom zasadnutí MsZ.
6.12. Zoznam žiadateľov, ktorým bolo schválené poskytnutie dotácie, bude zverejnený na internetovej stránke
mesta, resp. na úradnej tabuli do 10 dní po doručení
výpisu z uznesenia príslušného schvaľovacieho orgánu
– MsR, resp. MsZ.
6.13. Po schválení dotácie mestskou radou, resp. mestským zastupiteľstvom v zmysle bodu 6.10. tohto článku a zverejnení „Zoznamu žiadateľov“, ktorým boli
dotácie schválené, spracuje mestský úrad prostredníctvom odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry
v koordinácii s odborom hospodárenia a správy v lehote 30 dní od doručenia výpisu z uznesenia príslušného schvaľovacieho orgánu – Zmluvu o poskytnutí
dotácie medzi žiadateľom a mestom.
6.14. Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí
v zmysle Občianskeho zákonníka obsahovať:
6.14.1. výšku a účel poskytnutia dotácie, číslo uznesenia
MsR alebo MsZ, ktorým bola dotácia schválená,
6.14.2. výhradu mesta podľa ust. § 18 ods. d) zákona
o práve na vykonanie fyzickej kontroly hospodárneho
a efektívneho a účinného spôsobu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov,
6.14.3. zákaz použitia poskytnutej dotácie na iný účel,
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ako bol schválený a prípadné sankčné postihy vyplývajúce z neoprávneného použitia dotácie.
6.14.4. povinnosť príjemcu dotácie predložiť vyúčtovanie v zmysle Čl. IX tohto VZN.
6.15. Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie žiadateľ bezodkladne vráti na účet mesta, z ktorého boli
poskytnuté a to v lehote 30 dní odo dňa zrealizovania
projektu. Zároveň zašle avízo o vrátení nedočerpaných
finančných prostriedkov.
6.16. Finančné prostriedky použité v rozpore so schváleným predmetom použitia je žiadateľ povinný vrátiť po
kontrole použitia dotácie bezodkladne, t.j. do 3 dní od
doručenia výzvy na vrátenie finančných prostriedkov
na účet mesta.
Čl. VII
Časový harmonogram čerpania finančných prostriedkov schválených dotácií
7.1. Čerpanie finančných prostriedkov všetkých schválených dotácií sa bude realizovať podľa uvedeného časového harmonogramu v dvoch etapách:
70% do 30. 6.
30% najneskôr do 31. 10. bežného roka.
Čl. VIII
Lehota na vyúčtovanie poskytnutých dotácií
8.1. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá,
najneskôr však do konca kalendárneho roka, ak sú na
to objektívne zdôvodniteľné príčiny, a to len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa dotácie – mesto
Šaľa, prostredníctvom odboru školstva, sociálnych vecí
a kultúry. Ak poskytovateľ súhlas nevydá, žiadateľ musí
dodržať lehotu 30 dní na vykonanie vyúčtovania.
8.2. Pri porušení zmluvných podmienok o poskytnutí
dotácie bude mesto postupovať v zmysle Čl. X tohto
nariadenia a uplatní proti žiadateľovi príslušné sankcie.
Čl. IX
Vyúčtovanie dotácií
9.1. Správa o vyúčtovaní poskytnutej dotácie, ktorej prílohami sú kópie účtovných dokladov preukazujúcich
jej čerpanie tvorí vyúčtovanie poskytnutej dotácie:
– kópia bankového výpisu príjemcu dotácie – identifikuje príjem a použitie poskytnutej dotácie,
– kópia faktúry – obsahuje číslo faktúry, názov dodávateľa, IČO, DIČ, názov príjemcu, IČO, DIČ, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti faktúry, forma úhrady
faktúry a pod., podpis a pečiatka.
9.2. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré
určuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, ako aj všetky potrebné prílohy
k účtovným dokladom (napr. kópie – prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien
– podpisy, doklady z registračnej pokladne – platba

v hotovosti, resp. nákup v hotovosti a pod.).
Pri kópiách:
– obsahom výdavkového pokladničného dokladu musí
byť – číslo dokladu, názov platiteľa, IČO, DIČ, názov
príjemcu, IČO, DIČ, dátum vystavenia dokladu, vyplatená suma slovom aj číslom, účel vyplatenia, podpis
príjemcu, podpis vystavovateľa,
– obsahom príjmového pokladničného dokladu musí
byť – číslo dokladu, názov príjemcu, IČO, DIČ, názov
vystavovateľa dokladu, IČO, DIČ, dátum vystavenia
dokladu, prijatá suma slovom aj číslom, účel príjmu,
podpis vystavovateľa dokladu, podpis schvaľovateľa
dokladu, podpis príjemcu.
9.3. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
z dotácie podľa predchádzajúcich ustanovení je povinný predložiť odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry
v súčinnosti s odborom hospodárenia a správy, ktorý
vykoná kontrolu zúčtovania poskytnutej dotácie.
Čl. X
Sankcie
10.1. Žiadateľ, ktorý použil finančné prostriedky v rozpore so schváleným účelom použitia je povinný zaplatiť mestu sankciu vo výške 100,–Sk za každý deň neoprávneného použitia finančných prostriedkov. Za prvý
deň neoprávneného použitia dotácie sa považuje deň,
v ktorý došlo k úhrade neoprávneného nákladu.
10.2. Za porušenie podmienok poskytnutia dotácie sa
považuje:
– nedodržanie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie,
– použitie dotácie v rozpore s dohodnutým účelom,
– prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie,
– nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie
s dotačnými prostriedkami.
Čl. XI
Kontrola
11.1. U žiadateľa o poskytnutie dotácie si mesto Šaľa vyhradzuje právo na vykonanie kontroly v jeho účtovných dokladoch, prípadne zrealizuje fyzickú kontrolu
v priebehu vlastnej realizácie projektu, v rozsahu nakladania s týmito finančnými prostriedkami.
11.2. Kontrolu v zmysle VZN sú oprávnení vykonať:
– členovia MsR (u dotácií schvaľovaných MsR)
– poslanci MsZ (všeobecne)
– útvar hlavného kontrolóra (všeobecne)
– poverení zamestnanci odboru školstva, sociálnych vecí
a kultúry; odboru hospodárenia a správy (všeobecne)
11.3. Za kontrolu vyúčtovania dotácií v zmysle VZN zodpovedá odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, ktorý
koordinuje postup s odborom hospodárenia a správy.
Po vykonaní kontroly u žiadateľa dotácie sa vypracuje
protokol, resp. záznam o vykonaní kontroly.
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V Šali pribudlo už
67 počítačových vodičákov

V

okrese sa realizuje projekt vzdelávania učiteľov a zamestnancov školstva
a mestského úradu.
Školenia absolvovalo už 146 účastníkov,
čím sa v tejto časti dostal projekt do svojej
polovice. Z účastníkov školení už 72 účastníkov absolvovalo, pričom 67 úspešne. Úspešnosť 93% je vynikajúca.
Spoločnosť CIT s.r.o. Bratislava začala v okrese Šaľa realizovať v spolupráci
so ZŠ Hollého a s mestom Šaľa projekt
pod názvom „Európsky vodičák – krok
k vedomostnej spoločnosti.” Projekt je financovaný
zo štrukturálnych fondov Európskej únie, presnejšie
z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Súčasťou projektu je vyškolenie 300 frekventantov v práci s počítačovou technikou a otestovanie ich
vedomostí a zručností s možnosťou získať certifikát

Rokovania

pripravil Jozef Mečiar

P

rimátor mesta Martin Alföldi rokuje so
Železnicami Slovenskej republiky. Cieľom rokovaní je získanie pozemku pred železničnou stanicou do nájmu resp. vlastníctva
mesta. Ak budú rokovania úspešné, pred železničnou stanicou vyrastie parkovisko pre motorové vozidlá.
Zároveň prebiehajú rokovania s Duslom a.s.
o možnosti získania pozemku bývalého kúpaliska. Areál je v súčasnosti majetkom Duslo a.s.
Možná dohoda začína naberať konkrétne črty.

ECDL – európsky počítačový „vodičák“. Projekt sa realizuje v období marec 2007 až september 2008. Skupina 300 účastníkov je rozdelená nasledovne: 200 učiteľov základných
a stredných škôl okresu Šaľa a 100 zamestnancov mestského úradu a nepedagogických
zamestnancov škôl.
Frekventanti absolvujú školenie v rozsahu
40 hodín, na ktorom sa budú teoreticky vzdelávať a nadobúdať praktické skúsenosti v práci so softvérovým balíkom
Microsoft Office a s operačným systémom
Windows XP.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie internetového
portálu základných škôl, ktorý bude slúžiť ako komunikačný uzol pre učiteľov a rodičov. Portál by mal
byť spustený v roku 2008.
RNDr. Peter Gallo, konateľ spoločnosti

Lidl

O

bchodná sieť Lidl má záujem o vybudovanie obchodných priestorov v Šali.
Konkrétne ide o pozemok pri mlyne oproti budove polície.

Obchvat mesta

V

najbližšom období by sa obchvat mesta
mal stať súčasťou územného plánu Nitrianskeho vyššieho územného celku, čo je ďalšia
nutná podmienka na jeho výstavbu.
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Merače
rýchlosti

M

esto Šaľa spolu so spon
zorom inštalovalo 3 me
rače rýchlosti (ul. Vlčanská, ul.
Kráľovská a ul. Nitrianska). Šta
tistické údaje z meračov zverejníme v niektorom z nasledujúcich čísel.

Reštaurovanie Sochy sv. Juraja
na stĺp bude pokračovať II. etapou

V

rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR bol vyhodnotený projekt
II. ETAPA - REŠTAUROVANIA STĹPU S PODSTAVCOM SOCHY SV. JURAJA V ŠALI (Socha
svätého Juraja na stĺpe, Hlavná ul., 927 01 Šaľa; evid. č. 55/0 ÚZKP MK SR), ktorý predložilo mesto Šaľa, ako úspešný a na jeho realizáciu
prispeje MK SR dotáciou 100.000,-Sk pričom
spolufinancovanie zo strany mesta Šaľa je vo výške 19.500,-Sk, teda celkový rozpočet projektu je
119.500 ,-Sk.
V rámci aktivít projektu bude realizované odstraňovanie povrchových depozitov, odsoľovanie
a spevnenie kamennej hmoty a odborným garantom realizovaných prác bude Ondrej Csütörtöki,
akademický sochár- reštaurátor.
Prvá etapa reštaurovania sochy sv. Juraja s drakom na stĺpe predstavovala zreštaurovanie plastiky sv. Juraja, realizované za podpory grantového
programu MK SR v roku 2006. Avšak stĺp s podstavcom možno stále charakterizovať ako veľmi
narušený. Je zjavná degradácia hmoty a veľká
miera tvarovej deštrukcie s navĺhaním spodných
partií.

Pokračovanie II. etapy – reštaurovaním stĺpu
s podstavcom sochy sv. Juraja s drakom je nevyhnutnou podmienkou zvýšenia prínosu a predĺženia efektov plynúcich z prostriedkov vložených
do prvej etapy reštaurovania plastiky.
Socha predstavuje hodnotnú renesančnú prácu
z konca 17. storočia od neznámeho autora. Socha
je vytvorená z kamenného monolitu – jemnozrnného pieskovca. Súčasťou kompozície je i toskánsky stĺp, ktorý nesie samotnú sochu svätca.
V rámci grantového programu MK SR pre rok
2008 už mesto Šaľa opäť podalo žiadosť o dotáciu
na dofinancovanie záverečnej etapy reštaurovania stĺpu s celkovým rozpočtom 230 tis. Sk.
Eliška Vargová
referát RRSaŠF

Nový chodník
a spomaľovač

P

rechod pre chodcov cez Lúčnu ulicu už
nevedie na trávu, ale na chodník. Zároveň, na žiadosť mnohých občanov, pribudol na
Hollého ulici spomaľovač vo forme vyvýšeného
prechodu pre chodcov.
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odpady

Vyhodnotenie jesenného
upratovania 2007

V

dňoch 12. – 28. 10. 2007 sa uskutočnilo v našom meste jesenné upratovanie. Pre dosiah
nutie plynulého vyprázdňovania kontajnerov bolo
rozdelené do troch etáp. Z tabuľky je vidieť údaje
o množstvách odpadov, ako aj o vynaložených nákladoch na jednotlivé etapy a na celú akciu. Tak, ako po
iné roky, aj teraz bolo uskutočnených viac vývozov
v zástavbe s rodinnými domami. Celkové vynaložené
náklady na túto akciu predstavujú 671 063,– Sk.
Z výsledkov zberu vyplýva, že občania mesta ešte
stále málo využívajú služby Zberového dvora spoločnosti SITA Slovensko, a.s., vo Veči, ktorý je k dispozícii v pondelok, stredu a v piatok od 8.00 do 18.00
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Aj touto cestou chce
me upozorniť občanov na túto možnosť. V zberovom
dvore vo Veči (pri kotolni na Ul. Fr. Kráľa) od vás
prevezmú bezplatne všetky veľkorozmerné odpady
(staré nábytky, sanitárne zariadenia, pneumatiky,
elektroniku (okrem televízorov, chladničiek a monitorov), ktoré mohli vzniknúť v domácnosti (t.j. v primeranom množstve). Stačí sa preukázať dokladom
totožnosti (platí len pre obyvateľov mesta Šaľa).
Súbežne so zberom veľkorozmerných odpadov
bol uskutočnený v uvedených dňoch aj zber nebezpečných odpadov. Prebiehal v troch termínoch, 2 x
v Šali, 1 x vo Veči. Občania mohli do označeného
vozidla odovzdať nebezpečné odpady vznikajúce
v domácnostiach (staré autobatérie, opotrebované
oleje, žiarivky, rôzne chemikálie, obaly od farieb, statermín
I. termín: Šaľa
z toho BD:
RD:
II. termín: Šaľa
z toho BD:
RD:
III. termín: Veča, Kilič, Hetmín
z toho BD:
RD
Spolu jesenné upratovanie
z toho BD:
RD:

počet vývozov
v ok
68
18
50
60
23
37
51
20
31
179
61
118

ré elektrospotrebiče, najmä staré televízory a chladničky, ktoré majú nebezpečné vlastnosti). Množstvá
sú uvedené nižšie.
V tejto súvislosti takisto upozorňujeme občanov
mesta, aby využili služby Zberového dvora spoločnosti SPEKO Šaľa, s.r.o., (na Diakovskej ceste), ktorý
je zmluvným partnerom mesta. V čase prevádzkových hodín – v pracovných dňoch od 7.30 do 14.30
– tu môžu takisto bezplatne odovzdať odpady s nebezpečnými vlastnosťami (chladničky, televízory, obrazovky, staré pesticídy, autobatérie, batérie z mobilov a monočlánky, opotrebované oleje, žiarivky, obaly
od farieb ako aj iné odpady, ktoré môžu mať nebezpečné vlastnosti). Podmienkou je preukázať sa dokladom totožnosti (obyvatelia Šale) a množstvo odpadov, ktoré je primerané jednej domácnosti (neplatí
pre podnikateľské subjekty a právnické osoby – režim
nebezpečných odpadov musia zabezpečovať v zmysle
zákona o odpadoch).
Pozbierané množstvá odpadov
s nebezpečnými vlastnosťami:
staré autobatérie
1 700 kg
opotrebované oleje
880 kg
chladničky
910 kg
žiarivky
80 kg
staré elektrospotrebiče
vyše 4 000 kg
staré chemikálie a znečistené obaly
do 100 kg

vývozy
(Sk)
96 375,25 511,70 864,85 037,32 598,52 439,72 282,28 346,43 936.253 694,86 455,167 239,-

Ing. Edita Haládiková
referát ŽP OTČ
množstvo
(tony)
162,65
33,54
129,11
106,72
29,36
77,36
93,56
22,66
70,9
362,93
310,91
277,37

uloženie na
skládke (Sk)
187 047,38 571,148 476,122 728,33 764,88 964,107 594,26 059,81 535,417 369,98 394,318 975,-

spolu
(Sk)
283 422,64 082,219 340,207 765,66 362,141 403,179 876,54 405,125 471,671 063,184 849,486 214,-

Vysvetlivky: VOK – veľkoobjemový kontajner , BD – bytové domy (sídliská), RD – rodinné domy
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Koľko platíme za
komunálny odpad a prečo

M

estské zastupiteľstvo každý rok určí,
aké poplatky za zber, odvoz
a uloženie odpadu budeme
platiť. Množstvo odpadu, kto
rý vyprodukujeme, stále ras
tie (graf č. 1). Samozrejme,
rastie množstvo odpadu, ktoré vytvorí každý Šaľan. Na grafe č. 2 vidno, že jeden
občan (vrátane detí) vytvoril v roku 2006 už takmer
pol tony odpadu. A v roku 2007 to bude ešte viac.
Tento odpad je potrebné pozbierať, odviezť a uložiť
na skládku.
Mestské zastupiteľstvo schválilo výšku poplatku za
odvoz a uloženie komunálneho odpadu. V tabuľke vidíte, aké sú predpokladané náklady (v Sk) za jednotlivé činnosti a ako sú rozpočítané medzi obyvateľov
rodinných domoch, v bytoch a vidno aj, ktorú časť
nákladov zaplatí mesto z rozpočtu (počet obyvateľov
v rodinných domoch je 4474 a v bytoch 18758).
Z tabuľky vyplýva, že skutočné náklady na likvidáciu odpadu sú rôzne pre rodinné domy a byty a taktiež to, že mesto na tieto služby dopláca zo svojho
rozpočtu (takmer 3 a pol milióna korún).
Znižovanie poplatkov je možné dosiahnuť separovaním odpadu. V Šali sa však separuje málo a celkový príjem zo separovania je iba 600 000 Sk. Na sepa
rovaní sa podieľajú vo väčšej miere rodinné domy
položka

celkové
náklady

náklady na rodinné domy

uloženie odpadu na skládke

4 830 000

930 160

vývoz kontajnerov

5 418 920

vývoz kuka nádob

2 107 430

2 107 430

vývoz a uloženie malých smetných nádob

410 647

79 082

jarné a jesenné upratovanie

887 707

170 954

1 148 597

221 192

194 692

37 490

záhradkárske osady
cintoríny
vývoz a sprac. biologického odpadu

2 000 000

náklady na separovaný zber

650 000

zber rozptýleného odpadu

1 315 640

biologický odpad na sídliskách
spolu
náklady prepočítané na jedného občana

18 963 633

3 546 308
793 Sk

a preto zníženie poplatku je u nich vďaka separovaniu väčšie, ako vidno z ďalšej tabuľky.
náklady prepočítané na
jedného občana
príjem za separovanie
príjem za separovanie na
jedného obyvateľa
náklady na občana znížené
o príjem za separáciu
schválený poplatok na
rok 2008

rodinné domy

byty

793 Sk

681 Sk

420 000 Sk

180 000 Sk

95 Sk

9,6 Sk

698 Sk

671 Sk

648 Sk

621 Sk

Schválený poplatok je však o 50 Sk nižší ako vypočítaný. Je to tým, že predpokladáme zníženie cien,
teda zníženie nákladov po súťaži, ktorá v najbližších
týždňoch prebehne. Ak súťaž prinesie ešte nižšie
ceny, bude sa poplatok na ďalší rok (2009) znižovať.
Ďalšou možnosťou zníženia poplatku je spomínané
separovanie. Tým, že rodinné domy separujú viac,
znížili si svoj poplatok oproti reálnym nákladom
o takmer 100 Sk na osobu.
náklady na náklady hraObyvatelia v bytoch sepabyty
dené mestom
rujú
málo a preto si popla3 899 840
tok
znížili
len o necelých
5 418 920
10 Sk. Na to, aby sa dalo separovať viac, musí aj mesto
331 565
vytvoriť podmienky. Mesto
716 753
rokuje so spoločnosťou Sita
927 387
Suez o možnosti rozší157 202
renia separovania zberu
2 000 000
na celé mesto. Začiatkom
650 000
roku 2008 by v meste mali
1 315 640
pribudnúť kontajnery aj na
800 000
plasty a papier.
12 767 307
3 450 000
Jozef Mečiar
681 Sk
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vyhlásenie
Oznámenie odberateľom a konečným spotrebiteľom:

Dodávka teplej úžitkovej vody

M

eT Šaľa, spol. s r.o. uzatvorila v r. 2005 so svojimi odberateľmi (SVB, SBD) zmluvy
o dodávke tepla v zmysle zákona
657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení, kde Článok 2
– Technické a dodacie podmienky, bod 19. má
nasledovné znenie:
„V čase od 5.00 hod. do 23.00 hod. zabezpečí
dodávateľ dodávku TV tak, aby mala na výtoku
u konečného spotrebiteľa teplotu minimálne 45° C
a maximálne 55°C, ak sa v zmluve nedohodne iná
teplota. Táto podmienka sa považuje za splnenú,
ak nedostatočná kvalita TV na výtoku u niektorých konečných spotrebiteľov v objekte odberateľa
je spôsobená poruchami a hydraulicky nevyregulovanými rozvodmi TV v objekte. Dodávateľ zabezpečí dodávku tepla na TV nepretržite počas 24 hodín denne pri dodržaní zaručených parametrov.“
V roku 2007 však došlo k novelizácii horeuvedeného zákona zákonom 99/2007 Z. z., ktorý
okrem iného zmenil aj znenie §17, konkrétne
v bode 2 sa teraz hovorí:
„Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávateľa nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby
teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu
sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej
úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne
alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne
sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak
k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky
teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa
zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej
vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.“
Z dôvodu viacerých zmien ustanovených zákonom 99/2007 Z. z., spoločnosť MeT Šaľa, spol.
s r.o. vypracovala dodatky k zmluvám o dodávke
tepla, kde okrem iných zmien dodatok vypustil
poslednú vetu vzťahujúcu sa k nepretržitej do-

dávke teplej vody v spomínanom
bode 19:
„Dodávateľ zabezpečí dodávku
tepla na TV nepretržite počas 24 hodín denne pri dodržaní zaručených
parametrov.“
Zo 123 odoslaných dodatkov v takomto znení bolo doposiaľ podpísaných oboma zmluvnými
stranami a vrátených do našej spoločnosti 106.
Iba pri jednom odbernom mieste si odberateľ
uplatnil nárok na dodávku teplej vody nepretržite, čo mu umožňuje nižšie uvedená vyhláška.
Vyhláška č.152/2005 MHSR o určenom čase
a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného
spotrebiteľa v §1 Určený čas dodávky tepla bod
5 hovorí, že:
„Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej
vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00
h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú3)
inak.“
Následne sa v bode 6 uvádza:
„Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne
v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)“
Preto, ak ako nájomníci alebo vlastníci bytov
máte iné požiadavky na termín dodávky teplej
vody počas dňa ako je uvedený v spomínanom
právnom predpise, kontaktujte prosím svojho
správcu SBD alebo predsedu SVB. Ten za vás jedná s našou spoločnosťou a súčasne ovplyvňuje aj
znenie zmlúv za dodávku tepla.
Za MeT Šaľa, spol. s r.o.
Ing. Karol Mikloš v.r.
riaditeľ spoločnosti
Použité skratky a vysvetlivky:
TV – teplá voda
MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3)
§ 17 ods.2 zákon č. 657/2004 Z. z.
2)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z.
SVB – Spoločenstvo vlastníkov bytov
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súťaže
Mesto Šaľa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka

Mesto Šaľa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov v lokalite pri ČOV
v Šali za účelom výstavby priemyselného areálu

O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom realizácie
bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Mesto Šaľa, Námestie Sv.
Trojice 7, 927 15 Šaľa zastúpené Martinom Alföldim, primátorom
mesta

Vyhlasovateľ obch. verejnej súťaže: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa zastúpené Martinom Alföldim, primátorom mesta
Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predmetom obchodnej verejnej
súťaže je predloženie ponuky na kúpu pozemku v k.ú. Šaľa v lokalite na
Kráľovskej ul. o celkovej výmere cca 7 530 m2, za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou. Výmera pozemku, ktorý je predmetom
obchodnej verejnej súťaže, bude upresnená geometrickým plánom.
Z východnej strany záujmový pozemok ohraničuje areál nemocnice
s poliklinikou, z južnej obslužná komunikácia J. Feketeházyho, zo
západnej strany cestná komunikácia na Kráľovskej ul. a zo severnej
hranice pozemky v súkromnom vlastníctve.
Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:
1. Jednotková cena v Sk za m2 kupovaného pozemku
2. Zjednodušená architektonicko–urbanistická štúdia
3. Ostatné podmienky:
– zloženie súťažnej zábezpeky
– predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy
– podnikateľský zámer
– splnené požadované termíny realizácie podnikat. zámeru
– preukázanie finančného zabezpečenia podnikat. zámeru
– vytvorenie nových pracovných príležitostí
– výpis z obchod. príp. živnost. registra nie starší ako 1 mesiac
Poskytnutie súťažných podkladov: Súťažné podklady je možné vy
zdvihnúť na Mestskom úrade v Šali, Referát pre rozvojovú stratégiu
a štrukturálne fondy 1. poschodie, č.d. 103 odo dňa vyhlásenia súťaže,
t.j. od 20. 11. 2007 v čase od 8.00 hod do 14.00 hod.
Vyhlasovateľ umožní uchádzačom obhliadku pozemkov dňa
28. 11. 2007 a 3. 12. 2007 so zrazom uchádzačov o 11.00 hod pred
budovou MsÚ v Šali.
Kontaktné osoby:
Ing. arch. Imrich Pleidel – mestský architekt, pleidel@salamon.sk
tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4
Ing. Eliška Vargová – Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne
fondy, vargova@sala.sk, tel. č.: 031/ 770 59 81 – 4, kl.220
Spôsob podávania súťaž. návrhov: Súťažné návrhy možno zasielať na
adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne
predložiť na MsÚ, kancelária č. d. 103 do 20. 12. 2007 do 14.00 hod.
Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme, podpísaný právne
záväzným spôsobom a doručený v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – Kráľovská ul.“ a s uvedením adresy uchádzača.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok sa uskutoční dňa
20.12.2007, o 1500 hod, v zasadačke MsÚ v Šali
Oznámenia výsledkov: Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky
obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne 7 dní od 1. riadneho
zasadnutia MsZ v roku 2008, kde budú výsledky súťaže predložené.
Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže.
2. Predložený súťažný návrh nemožno meniť ani dopĺňať.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp.
vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
návrhy.
5. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou
v súťaži.
V Šali 20. 11. 2007
Martin Alföldi v.r.
primátor mesta

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predmetom obchodnej
verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu pozemkov v k.ú.
Šaľa v lokalite pri ČOV o celkovej rozlohe 23 357 m2, za účelom
realizácie priemyselného areálu.
Popis pozemku: Pozemok sa nachádza v Šali za rampami smerom
na Vlčany. Je vymedzený štátnou cestou č. II/573, účelovou komunikáciou k jestvujúcej ČOV–ke a vegetačným pásom voľne rastúcej
zelene od železnice.
Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky:
1. Cena za kupovaný pozemok
2. Vytvorenie nových pracovných príležitostí
3. Ostatné podmienky (zloženie súťažnej zábezpeky)
Poskytnutie súťažných podkladov: Súťažné podklady je možné
vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Šali, Referát správy majetku
mesta, 3. poschodie, č.d. 302 odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od
20.11.2007 v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Vyhlasovateľ umožní uchádzačom obhliadku pozemkov dňa
29. 11. 2007 a 04. 12. 2007 so zrazom uchádzačov o 10.00 hod,
pred budovou MsÚ v Šali.
Kontaktné osoby:
Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981–4, kl.107
Miloslava Bartíková: tel. č. 031/770 5981–4, kl.123
Spôsob podávania súťažných návrhov: Súťažné návrhy možno
zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15
Šaľa, príp. osobne predložiť na MsÚ, kancelária č. d. 302 do
19. 12. 2007 do 14.00 hod.
Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme, podpísaný
právne záväzným spôsobom a doručený v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – priemyselný park“ a s uvedením adresy
uchádzača.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 19. 12. 2007, o 15.00 hod, v zasadačke MsÚ v Šali
Oznámenia výsledkov: Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne do 7 dní od 1.
riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2008.
Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo
zrušenia obchodnej verejnej súťaže.
2. Predložený súťažný návrh nemožno meniť ani dopĺňať.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia resp.
vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení
podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
návrhy.
5. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
V Šali 22. 10. 2007		
			

Martin Alföldi v.r.
primátor mesta
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sms centrum
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?

Odoberajte SMS správy o dianí v meste

SMS Centrum už má 200 odberateľov
dozviete sa o kultúrnych a spoloč. akciách v meste
dozviete sa o dianí v meste
môžte sa mesta opýtať na čokoľvek
môžte sa zúčastniť ankiet
SMS centrum je služba, ktorá umožňuje obojsmernú
komunikáciu medzi občanmi a samosprávou mesta. Občania môžu SMS Centrum použiť najmä na kladenie otázok
mestu a poslancom. Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť na informovanie občanov o chystaných akciách rôzneho druhu. A na získavanie spätnej väzby, čiže na robenie
prieskumov a ankiet. Služby SMS Centra už využíva viac
ako 100 občanov Šale. Mesto Šaľa bude využívať SMS Centrum s tým, že jeho financovanie na tento rok je zabezpečené zo sponzorských zdrojov.
» Koľko a kedy?
Dostanete maximálne 15 správ za mesiac. Určite ich nebudeme posielať pred 9.00 ráno a po 19.00 večer. Budeme
preferovať popoludňajšie hodiny. Z posielania SMS správ
sme vylúčili aj nedeľu a sviatky.
» Ako sa prihlásiť do SMS Centra
Prihlásenie je veľmi jednoduché a bude vás stáť iba jednu
SMS-ku.
Stačí, ak pošlete SMS správu na číslo 0911 117 127. V tex
te správy uveďte typ informácií, o ktoré máte záujem:
»
»
»
»

A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a podobne)
P – správy od politických strán
K – správy o kultúrnych a spoločenských podujatiach
Z – správy od ďalších občianskych združení, neziskových
organizácií a nadácií
V – všetky správy
Vxy – váš vek
Gmz – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché. Na to
isté číslo pošlite správu Stop.
Príklad SMS správy, ktorou sa môžte prihlásiť k odberu
informácií:
A M P K V37 Gm
(muž vo veku 37 rokov chce odoberať správy o meste, politických stranách, kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet).
» Čo vás to bude stáť?
Zaplatíte iba za jednu registračnú SMS-ku vášmu mobilnému operátorovi podľa jeho cenníka (cca 2 Sk). Potom už
neplatíte nič s výnimkou, ak sa zúčastníte Ankety a odpoviete nám na otázku – v tom prípade opäť platíte iba operátorovi bežnú cenu za SMS správu.
jm

POZOR!

zimná akcia:
ZĽAVA 43%*

na okná INCON do 20. 12. 2007
*Montáž: január – apríl 2008

KANCELÁRIA PRESŤAHOVANÁ
Ul. Pázmaňa 3 (budova Hydrostavu),
5. poschodie
RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
autorizované zastúpenie INCON
Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)
sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk
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esto Šaľa získalo ďalšie ocenenie. Po prvom mieste
v HESO hodnotení a prvé miesto v ankete Infočin
roka za systém informovania, získala Šaľa za úroveň svojej
internetovej stránky Zlatý erb.
Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločne Únia
miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu vlády SR a Európskeho komisára za Slovenskú republiku.
Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné
projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu
zástupcov samospráv účinne využívať informačno–komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou
konferenciou ITAPA.
Počas X. ročníka medzinárodnej konferencie „Internet
ve státní správě a samosprávě“, ktorá sa konala 2. a 3. apríla
2007 v českom Hradci Králové za účasti predstaviteľov európskych štátov, EK a USA, ocenil predseda Senátu Českej
republiky Přemysl Sobotka za dlhoročný prínos pre rozvoj
informatizácie slovenských samospráv „súťaž ZlatyErb.sk“.
Súťaž sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti
ITMS v Európe.
Tohtoročnú súťaž slávnostne vyhlásil dňa 4. mája 2007
Ing. Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie Informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR počas XVII. snemu
Únie miest Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 75 samospráv
so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 12 porotcov podľa 62 kritérií.
Ceny súťaže „ZlatyErb.sk“ boli udelené v troch hlavných
kategóriách: „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“, „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ a „Najlepšia stránka

obcí“. V súlade s podmienkami súťaže v každej kategórii
bola udelená Hlavná cena a maximálne 4 ceny bez určenia
poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom až
piatom mieste. V tomto ročníku súťaže boli na ocenenie nominované v prvej kategórii len 3 samosprávne kraje.
Hlavné kategórie súťaže:
Víťaz kategórie web–VÚC – Hlavná cena:
» stránka Banskobystrického kraja Milan Murgaš, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Cena bez určenia poradia:
» stránka Nitrianskeho kraja Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
» stránka Žilinského kraja Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Víťaz kategórie web–mesta – Hlavná cena:
» stránka hl. m. SR Bratislava Andrej Ďurkovský, primátor
hl. m. Bratislavy
Cena bez určenia poradia:
» stránka mesta Trenčín Branislav Celler, primátor mesta
Trenčín
» stránka mesta Piešťany Remo Cicutto, primátor mesta
Piešťany
» stránka mesta Šaľa Martin Alföldi, primátor mesta Šaľa
» stránka mesta Ilava Štefan Daško, primátor mesta Ilava
Víťaz kategórie web–obce – Hlavná cena:
» stránka obce Chocholná–Velčice Ľubomír Škriečka, starosta obce Chocholná–Velčice
Cena bez určenia poradia:
» stránka obce Chrenovec–Brusno Emil Trgiňa, starosta
obce Chrenovec–Brusno
» stránka obce Melčice–Lieskové Miroslav Matiáš, starosta
obce Melčice–Lieskové
» stránka obce Pruské Viliam Cíbik, starosta obce Pruské
» stránka obce Dekýš Jozef Bucha, starosta obce Dekýš

Oficiálne stránky súťaže: http://zlatyerb.sk/

Zlatý
erb
ďalšie ocenenie pre Šaľu
M
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mestská polícia

MsP v Šali upozorňuje

O

päť je tu atmosféra nadchádzajúcich vianočných sviatkov a s nimi spojených nákupov.
Mestská polícia v Šali v tejto súvislosti upozorňuje
občanov, aby si v predvianočnom období dávali väčší
pozor na svoje osobné veci, boli opatrnejší, všímali
si viac svoje okolie, aby sa nestali obeťou vreckových
zlodejov. Toto obdobie sa vyznačuje zvýšenou aktivitou vreckárov a zlodejov. Využívajú situáciu, keď ľudia mávajú u seba väčší obnos peňazí, pod vplyvom
nákupnej horúčky sú menej pozorní, veľkú hustotu
osôb v obchodoch, na ulici alebo na zastávkach. Vrec
koví zlodeji sú skúsení, konajú veľmi rýchlo a nenápadne, väčšinou nepracujú sami a dobre medzi
sebou spolupracujú. Nezabúdajme, stačí chvíľková
nepozornosť a môžeme prísť o svoje peniaze, mobilný telefón a iné cennosti. Nie je v silách polície byť
všade, každý občan musí zodpovednejšie pristupovať
k ochrane svojho majetku. Nezabúdajme, že najlepšia
ochrana je prevencia.
Aby vám vianočné sviatky nepokazili zlodeji,
MsP Šaľa odporúča dodržať tieto odporúčania:
1. Na verejnosti neukazujte väčšie obnosy peňazí, rad
šej používajte kreditné karty.
2. Peňaženku, mobilné telefóny noste skryté a čo najbližšie k telu.

3. Tašky si neodkladajte k nohám, oči a najlepšie aj
ruky majte na uzáveroch kabeliek alebo tašiek.
4. Páchatelia väčšinou využijú vašu nepozornosť v ob
chode, v reštaurácii, na ulici a v MHD.
5. V obchode si peňaženku a mobilný telefón neodkladajte na pult alebo do nákupného košíka.
6. Nechoďte v tesnej blízkosti tmavých vchodov do
domov, rohov a zaparkovaných áut, môže tam na
vás niekto striehnuť.
7. Odmietajte ponuky na ulici od podozrivých pouličných predajcov.
8. Všímajte si, čo sa deje za vami. Ak máte nepríjem
ný pocit kohokoľvek za vami, je dobré zastaviť a ne
chať dotyčného, aby vás predišiel.
Ak aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam
zistíte, že vás okradol zlodej, neodkladne volajte MsP
č.t.: 159, 031 / 770 5987, 770 6777.
Na základe nadchádzajúcich vianočných sviatkov
a uvedeného rizika Mestská polícia v Šali v spolupráci s OO PZ Šaľa zvýši počet hliadkujúcich policajtov
v uniforme a v civilnom odeve a vytvorí zmiešané
hliadky. Veríme, že uvedené opatrenia prispejú k pokojnému prežitiu vianočných nákupov a sviatkov.
Peter Krokavec
Náčelník MsP Šaľa

Mestská polícia Šaľa
» Dňa 22.10. o 16.45 hod. nám anonym telefonicky
nahlásil, že v predajni Bunda–Shop na ul. Štúrova
došlo k prepadnutiu a pobodaniu majiteľa predajne
53–ročného Z.L.. Hliadka na mieste zistila, že išlo
o 16–ročného J. P. z Diakoviec. Vec prevzalo OO PZ
» Dňa 26.10. o 16.30 hod. nám RZP nahlásila, že 55–
ročný Z.P. nožom ohrozuje rodinných príslušníkov.
Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že menovaný sa chcel obesiť. RZP ho následne previezla
na psych. oddelenie v Galante.
» Dňa 26.10. o 22.40 hod. nám pani H. nahlásila, že
na ulici Tulipánovej sa nachádza chlapec, ktorého
mali napadnúť dvaja neznámi páchatelia. Hliadka na
mieste zistila, že išlo o 15–ročného M. B. z Trnovca
nad Váhom. Poškodený bol prevezený na ošetrenie
do NsP v Šali. S vecou bolo oboznámené OO PZ,
ktoré prevzalo riešenie.
» Dňa 9.10. o 14.20 hod. nám výpravca železničnej
stanice Šaľa telefonicky nahlásil, že 45–ročný M. S.
(bez ulice) chce spáchať samovraždu skokom pod

vlak. Hliadkou MsP bola na miesto privolaná sanitka ZZS, ktorá menovaného previezla na psychiatrické vyšetrenie.
» Dňa 13.10. o 12.45 hod. nám pani N. telefonicky
oznámila, že dňa 12.10. o 17.00 hod na ulici Budovateľská neznámi páchatelia napadli jej 11–ročného
syna D. N. a ohrozovali ho nožom. Poškodený nepotreboval lekárske ošetrenie. Matka podá oznámenie
na OO PZ.
» Dňa 1.10. o 10.00 hod. nám nahlásila 57–ročná
A. B. zo Šale, že sa jej stratil pes, ktorého teraz má
u seba 39–ročná M. T. zo Šale. Menovaná uviedla,
že psa kúpila od neznámej osoby rómskeho pôvodu za 500,– Sk. Za prítomnosti hliadky pes vrátený
majiteľke.
» Dňa 5.10. o 05.05 hod. nám oznámil 25–ročný O. M.
zo Šale, že mu 27–ročný G. L. spolu s jemu neznámou osobou zaklopali na dvere a po otvorení ho fyzicky napadli v byte rodičov jeho priateľky. Prípad
rieši OO PZ Šaľa.
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prevencia
Mesto Šaľa

mesto prevencie

M

esto Šaľa prevzalo dňa 5. 11. 2007 od
mesta Nové Zámky štafetu prevencie
a tak sa stalo na jeden rok jej držiteľom. Znamená to pre naše mesto predovšetkým zodpovedný

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac október 2007:
Priestupok

Názov priestupku

VZN 2/04

O nakladaní s komun. odpadom
a drob. stavebným odpadom

1

VZN 7

O podm. predaja výrobkov a poskyt.
služ. na trhoviskách

2

VZN 8

O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe,
ochrane a údržbe zelene

29

VZN 14

O státi voz. na park., odťah. voz.
a odstraň.opustených voz.

13

VZN 35

O podmienkach a podrobnostiach
držania psov

19

PCO výjazd

Pult centralizovanej ochrany

88

§ 47

Verejný poriadok

46

§ 49

Občianske spolunažívanie

25

§ 50

Proti majetku

24

Zák.znač.

Dopravné značky

26

315/96

O premávke na pozemných
komunikáciách

9

Dopr.nehody

6

Trestné činy

10

Iné prípady

62

Spolu:

364

Blok.pokuty :

24 pokút v celkovej sume

7 800,-

prístup predstaviteľov mesta, jeho poslancov, ale
aj všetkých štátnych, neštátnych, súkromných
a dobrovoľníckych inštitúcií pôsobiacich v meste a jeho blízkom okolí, teda všetkých občanov,
za efektívne riešenie problémov
v oblasti sociálno–patologických
javov v našom regióne.
Mesiac november je symbolický práve pre takéto rozhodnutia.
Je to mesiac, počas ktorého každoročne v európskom regióne
prebieha tzv. Európsky týždeň boja proti drogám. Táto skutočnosť
nás inšpirovala, aby sa mesto Šaľa
v tomto roku zapojilo pri príležitosti tejto udalosti do celoštátneho projektu „Mesto prevencie“.
Je to projekt zameraný predovšetkým na prevenciu závislostí
a zdravý životný štýl, v ktorom si
mestá Slovenska prostredníctvom svojich primátorov odovzdávajú štafetu ako symbol sústredenia
aktivít samospráv a mimovládnych organizácií na
problematiku prevencie. Projekt „odštartoval“ v r.
1996 v Banskej Bystrici a počas jedenástich rokov prebiehal v týchto ďalších mestách Slovenskej
republiky – Košice (1997 a 2004), Liptovský Mikuláš (1998 a 2005), Zvolen (1999 a 2006), Žiar
nad Hronom (2000), Lučenec (2001), Žarnovica
(2002), Žilina (2003), Nové Zámky (2007).
Mesto Šaľa bude držiteľom tejto štafety do novembra 2008.
Veríme, že naše rozhodnutie zapojiť sa do projektu bolo správne, že prinesie reálne, pozitívne
výsledky a vnesie do života našich občanov nové
možnosti, nové poznatky a nové materiálne a duchovné rozmery.
Vyzývame preto všetkých, aby sa aktívne zapojili do pripraveného projektu mesta.
Náš mesačník zakladá od novemrového vydania pravidelnú rubriku, v ktorej vás budeme informovať o našich i vašich priebežných aktivitách,
akciách a zrealizovaných zámeroch.
Realizačný tím projektu
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výberové konania

Mesto Šaľa
zastúpené štatutárnym orgánom,
primátorom mesta, vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
riaditeľa Materskej školy, Nešporova č. 19, Šaľa.
» Kvalifikačné predpoklady:

– vzdelanie podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení
neskorších predpisov
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe

» Iné požiadavky:

– návrh koncepcie rozvoja materskej školy
– znalosť príslušnej legislatívy
– komunikatívnosť
– organizačné schopnosti
– občianska bezúhonnosť (odpis registra trestov
nie starší ako 3. mesiace)
– osobnostné a morálne predpoklady

Prihlášky do výberového konania spolu s overenými dokladmi o nadobudnutom vzdelaní, profesijným
životopisom a potvrdením o dĺžke odbornej praxe,
odpisom registra trestov, návrhom koncepcie rozvoja materskej školy a súhlasom na použitie osobných
údajov pre potreby výberového konania (zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle
neskorších predpisov) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ“ naj
neskôr do 6. 12. 2007 do 15.00 h na adresu:
Mesto Šaľa
Mestský úrad
Námestie Sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa

OZNÁMENIE

V

zmysle Zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v platnom znení, § 77d – mesto
môže navrhnúť osobu na prijatie za dobrovoľného
strážcu poriadku.
Dobrovoľný strážca poriadku pomáha pri plnení
úloh služby poriadkovej polície Policajného zboru,
služby dopravnej polície Policajného zboru.
Mesto Šaľa týmto vyzýva občanov, ktorí majú
vážny záujem, aby predložili návrh na mestský úrad
v Šali, Námestie Sv. Trojice č. 7 v termíne najneskôr
do 14. 12. 2007 do 14.00 h.

výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:
knihovník Mestskej knižnice v Šali
» Požiadavky:
1) úplné stredoškolské vzdelanie
2) bezúhonnosť (odpis registra trestov, nie
starší ako 3. mesiace)
3) odborná spôsobilosť v oblasti knihovník
vítaná
4) práca s výpočtovou technikou
5) znalosť cudzieho jazyka vítaná
6) komunikačné zručnosti
» Predpokladaný nástup do zamestnania:
január 2008
» Termín uzávierky prihlášok:
7. december 2008 do 14.00 h
Podať žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu so stručným profesným životopisom,
dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
bezúhonnosti a súhlasom na použitie osobných
údajov pre potreby výberového konania možno
osobne, prípadne poslať poštou na adresu:
Mestský úrad
Zn. „knihovník“
Nám. Sv. Trojice č. 7
927 00 Šaľa
» Návrh obsahuje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo
a adresu trvalého pobytu
b) písomný súhlas osoby, ktorá má záujem
c) výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace
» Ďalšie podmienky:
a) vek 21 rokov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) požívať medzi občanmi dôveru a vážnosť
Osobu za strážcu poriadku prijíma a schvaľuje
podľa potrieb Policajného zboru riaditeľ útvaru policajného zboru.
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Tvorivé dielne
v knižnici

V

Informatická
výchova
v knižnici

P

rvé dva mesiace nového školského roku
2007/2008 zahájili pracovníčky Mestskej knižnice v Šali výbornou spoluprácou so školami v našom meste. Mesiace september a október už tradične
venujú exkurziám a hodinám informačnej výuky pre
žiakov základných a stredných škôl.
Výuka informatiky v knižnici a zároveň práca s literatúrou je pestrá, zaujímavá a má mnohé podoby.
Knižnicu v týchto dňoch navštevujú študenti prvých
ročníkov Spojenej školy o.z. SPŠ v Šali a študenti
Gymnázia J.Fándlyho v Šali spolu so svojimi pedagógmi a v rámci informačnej výchovy v knižnici kontinuálne nadobúdajú znalosti, vedomosti, zručnosti
a návyky pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Je to proces zaradený do výchovnovzdelávacieho systému, ktorý začína
materskou školou a pokračuje na základnej škole
a strednej škole. Výsledkom pôsobenia by mala byť
komplexná pripravenosť jedinca pre prácu s informáciami v rôznych formách a spôsoboch, v rôznych
informačných prostrediach. V neposlednom rade
aj poznanie, že počítač nie je iba hračka, ale hlavne
užitočný pomocník – takpovediac ruka v ruke s knihou.
Vytvoriť návyk na čítanie predovšetkým u detí je
dôležité nielen preto, že si vychovávame svojich čitateľov. Čítaním kníh si deti rozširujú obzory poznania, pestujú fantáziu, rozširujú slovnú zásobu, ktorá
im uľahčuje komunikáciu. Čítanie poskytuje mož-

dňoch 17.10.–19.10.2007 pripravili pracovníčky detského oddelenia Mestskej knižnice
v Šali pre svojich malých čitateľov prekrásne trojdňové podujatie – JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE.
Malí čitatelia sa mohli naučiť niekoľkým výtvarným
technikám, pomocou ktorých si sami vyrábali rôzne výtvarné diela, inšpirované rozprávkami, veršíkmi, riekankami a básničkami, ktoré sami prečítali
a týmto spôsobom tak vyjadrili svoje dojmy, svoje
myšlienky a nápady.
Z knižnice si potom mohli odniesť prekrásne
výtvarné práce, či už maľované varešky, kamienky
s maľovanými rozprávkovými motívmi, vlastnoručne maľované hrnčeky – mnohí si tak pripravili
nádherné a originálne vianočné darčeky pre svojich
rodičov, starých rodičov i kamarátov.
Podujatia spojené s tvorivými dielňami sa v našej knižnici stali už tradíciou, najobľúbenejšími sú
tie, počas ktorých si deti vyrábajú veľkonočné a vianočné ozdoby, valentínske darčeky, alebo darčeky
ku Dňu matiek.
M. Lenčéšová
nosť užitočného trávenia voľného času. Preto sme
v októbri zorganizovali Rozprávkový kvíz pre žiakov
ZŠ na Krátkej ulici, ktorí sa prejavili ako veľmi súťaživí a tí najšikovnejší si odniesli aj pekné výhry – rozprávkové knižky i sladkosti.
Veľkú pozornosť sa snažíme venovať tiež deťom zo
Špeciálnej školy na ul. Krátkej. V utorok 16. októbra
navštívili v sprievode svojich pedagógov oddelenie
detskej literatúry, kde si s veľkým záujmom a radosťou čítali a besedovali o zaujímavých knižkách.
Niekoľkoročné skúsenosti s detskými čitateľmi nás
stále viac utvrdzujú v poznaní, že ak si človek vytvorí
návyk na čítanie v detstve, vie ho v dospelosti mnohonásobne zúročiť, a to nielen vo svoj prospech.
Magdaléna Lenčéšová
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MLYNY A MLYNÁRI

S

účasťou Šale v minulosti boli mlyny a mlynári. Dnes už nie sú ani mlyny, ani mlynári. Čo zaujímavé o nich vieme?
Šaľania si určite pamätajú budovu mlyna, ktorý
stál na rohu Kráľovskej ulice a Ul. SNP. Táto bola
koncom minulého storočia zbúraná, v mlyne sa
už dávnejšie nemlelo, bola to však výrazná budova mesta.
O výstavbu tejto budovy sa zaslúžila účastinárska spoločnosť Šaliansky umelý mlyn a elektráreň, ktorá vznikla v roku 1913 so základným
imaním 120 tisíc korún. Už 1. októbra nasledujúceho roka začala činnosť mlyna i výroba elektrickej energie. Predsedom 9–člennej riaditeľskej
rady bol miestny katolícky farár Juraj Gombár
a výkonným riaditeľom Jozef Vogel. Mlyn a elektráreň v roku 1918 zamestnávala 17 robotníkov
a ročná výroba múky presahovala 17 000 q. Prvý mlynár v tomto mlyne pochádzal z Nemecka.
Činnosť mlyna bola dlhoročne spätá s menom
rodiny Bordácsovcov.
Šaľania tento mlyn nazývali umelým (mümalom), pretože bol postavený na súši.

Dovtedy totiž významnú prevahu mali vodné
mlyny. Ak siahneme hlbšie do histórie, zistíme, že
v Šali početné zastúpenie mali mlynári. Cechový
systém bol v Uhorsku zrušený v roku 1872, pred
zrušením bolo evidovaných 110 remeselníckych
majstrov, 59 pomocníkov a učňov, z toho 14 majstrov mlynárov. Po čižmároch a tkáčoch to bola
najpočetnejšia skupina remeselníkov. Je to dôkaz
toho, že rieka Váh a vodné mlyny na pravom brehu Váhu dávali ľuďom prácu a úžitok roľníkom.
Mlynári tvorili v minulosti veľmi zaujímavú skupinu. O mlynároch sa dozvedáme už z urbariál-

neho spisu turčianskeho prepoštstva v roku 1570,
kde sa spomína 10 mlynov v Šali, jeden v Kráľovej nad Váhom a tri v Dlhej nad Váhom.
V polovici 17. storočia už bolo 19 mlynov na
území šalianskej farnosti (12 v Šali, 6 v Kráľovej
n/V a 1 v Dlhej n/V).
Mlyny boli majetkom prepoštstva, mlynári ich dostali do prenájmu. Pretože mlynári boli
takmer všetci cudzinci a kalvínskeho vierovyznania, katolíckemu kňazovi nechceli platiť. Nemali
však vlastného kalvínskeho kňaza, katolícky kňaz
im krstil deti i pochovával členov rodín. Keďže
mlynári nechceli platiť, šaliansky kňaz im odoprel tieto služby vykonávať. Nakoniec sa dohodli,
mlynári začali platiť „mlynskú daň“ – od každého
mlynského kameňa metrák obilia.
O mlynároch vieme aj ďalšie zaujímavosti: pre
panstvo mleli zadarmo, mali zakázané prevážať
ľudí cez Váh, pre panstvo platili ročnú daň 2 zlatky, 2 kohútov a 1 koláč.
Mlynári boli zámožní ľudia, mlynárstvo bolo
v tom čase jedno z najvýznamnejších remesiel.
Mali však aj oni svoje problémy. V roku 1824 žiadajú mlynári zníženie nájomného, pre veľké sucho, najväčšie od roku 1791 – im nik nepriniesol
zomlieť obilie.
Väčšina vodných mlynov pracovala sezónne.
Keď nemleli, na zimu ich často vytiahli na breh.
Moderné techniky a technológie 20. storočia
postupne priniesli zánik vodných mlynov. Posledným žijúcim mlynárom bol Július Pincéš,
známa to osobnosť Šale a Váhu zvlášť. Žiaľ, aj on
už zosnul a zostávajú iba spomienky na mlynárov
a mlyny.
Mk

november 2007
23

história

HISTORICKÝ KALENDÁR VÝROČÍ
OSOBNOSTÍ V ROKU 2007 – NOVEMBER

» ERDÉLYI, Július Ladislav – 60. výročie úmrtia
2. marec 1868 Žihárec – 16. august 1947 Zalavár,
Maďarsko
Historik, vysokoškolský profesor, príslušník benediktínskej rehole. R. 1905 člen, korešpondent Uhorskej akadémie vied. Zaoberal sa dejinami benediktínskej rehole, sociálnymi, kultúrnymi a cirkevnými
dejinami stredovekého Uhorska. Od 1898 redaktor
a spoluautor 12–zv. dejín benediktínskej rehole a jej
kláštorov v Uhorsku, autor 5–zv. histórie pannonhalmského opátstva. Na pedagogické účely vydal
prehľadné dejiny Uhorska, prispieval do náboženských a odborných časopisov.
» GÁLL, Markus – 5. výročie úmrtia
25. august 1924 Šaľa – 18. august 2002 Šaľa
Ekonóm, regionálny dopisovateľ, historik. V odbore ekonomika pracoval v bývalom ONV, v melioráciách, v Povodí Váhu, v poľnohospodárskej škole a v podniku Duslo Šaľa. Dlhoročný dopisovateľ
a spolupracovník regionálnej tlače v Šali (Slovo Šaľanov). Napísal desiatky článkov o rodnej Šali, o ľuďoch a udalostiach v tomto meste.
» BERTÓK, Imre – 85. výročie narodenia
30. august 1922 Kamenín – 1994 Bratislava
Pedagóg, redaktor, odborný spisovateľ. Pôsobil ako
pedagóg v Šali, pracoval v Bratislave na Okresnom
pedagogickom inštitúte a v Slovenskom pedagogic-

kom vydavateľstve viedol maďarskú redakčnú sekciu.
Autor a spoluautor viacerých učebníc a metodických
príručiek.
» GLOCK – GALÁNTHAY, Teodor – 135. výročie
narodenia
30. október 1872 Šaľa – Veča – 15. december 1956
Budapešť, Maďarsko
Maliar, dôstojník. Pôvodne vojak z povolania, od r.
1897 študoval maliarstvo v Budapešti. Maliarstvu sa
venoval aj ako dôstojník. Ako aktívny dôstojník bol
v roku 1914 ťažko zranený, napokon generálny profesor Akadémie Ludovica. Maľoval bojové a žánrové
scény z vojenského života a historické kompozície.
Jeho diela sú v galériách a v múzeách vo Viedni, Székesfehérvári a v Múzeu umenia v Budapešti. Venoval
sa aj stenografii.
» KÚTNY, Jozef – 85 výročie narodenia
8. november 1922 Močenok – 9. júl 1979 Rím, Taliansko
Katolícky kňaz. Gymnázium absolvoval v Trnave,
teológiu na seminári v Bratislave a na Teologickej fakulte Lateránskej univerzity v Ríme. Venoval sa cirkevnému i civilnému právu. Pôsobil vo farnosti sv.
Ponciána na rímskom predmestí a zároveň pracoval
v úrade Kongregácie pre vieroučné otázky v Ríme.
Z bibliografie Krajskej knižnice v Nitre
zostavil Július Morávek

Hodnotný darček: Nový nástenný kalendár mesta Šaľa

„Pramene mesta Šaľa“

P

o úspechu prvého nástenného kalendára
vydaného pre rok 2002 Mesto Šaľa v spolupráci so šalianskym grafickým štúdiom FOCESA a umeleckým fotografom Igorom Boháčom
opätovne pripravili jedinečný nástenný kalendár
pre rok 2008 so zaujímavosťami o našom meste.
Nástenný kalendár s názvom „Pramene mesta
Šaľa“ vyšiel v limitovanom náklade 1000 ks. Obsahuje 12+1 plnofarebných strán, pričom každá
strana prezentuje inú tému z našej histórie či súčasnosti so stručným textom k faktografii podloženej unikátnymi fotografiami.
Na jednotlivých stránkach kalendára nájde-

te spracované nasledovné témy: vežové hodiny,
stopy neandertálcov, svetoznámy fotograf František Kollár, renesančná kachlica, maliar, grafik
učiteľ – Alojz Struhár, história mlynov, Socha
najsvätejšej Trojice, prvá artézska studňa, prvá
tlačiareň, najdlhší slovenský železničný most,
krypta Feketeházyovcov – Ján Feketeházy, živý
Betlehem.
Kalendár si môžete v prípade záujmu zakúpiť
v cene 250,- Sk na Mestskom úrade v Šali.
Takýto darček určite ocenia vaši najbližší, ale
aj rodáci nášho mesta, ktorých život zavial do
iných kútov Slovenska, alebo do zahraničia.
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Úspešní tanečníci
v Nórsku

V

iac ako šesťsto účastníkov z celej Európy, okolitých i vzdialenejších krajín sveta a početná výprava zo Slovenska. Takéto zloženie mali Majstrovstvá
Európy a Svetový pohár Eurodisco 2007 v nórskom Lilleströme za účasti mladých tanečných talentov zo Šale
– Tanečného klubu Jumping.
Športová hala v mestečku neďaleko Osla hostila
v dňoch 2. a 3. novembra tanečné majstrovstvá pod záštitou Medzinárodnej tanečnej organizácie (IDO) v štýle disco dance. Súťažila juniorská a hlavná veková kategória v disciplínach sólo, duo, skupina (3–7 tanečníkov)
a formácia (8–24 tanečníkov). Tanečníci z Jumpingu
mali zastúpenie vo všetkých spomínaných disciplínach.
A nielen to. Dostavili sa aj pekné úspechy.
V prvý deň súťaže sa predviedla Viktorka Borovská
a Petronela Ivaničová ako disco dance sólistky. V disciplíne s takmer osemdesiat tanečníčkami zo súborov
z celej Európy sa dievčatá umiestnili na ohromnom deviatom a dvadsiatomdeviatom mieste. Starším tanečníkom sa zase podarilo dostať sa do prvej pätice najlepších
európskych disco dance formácií. S piatym miestom tanečníci potešili a nabrali skúsenosti a inšpirácie pre svoju
ďalšiu tvorbu. Druhý deň v Lilleströme sa niesol v znamení disciplín disco dance dua a skupiny. Pod menom
Jumpingu sa predstavili tri juniorské dvojice a jedna
skupina hlavnej vekovej kategórie. Súťažná choreografia
sa najviac podarila najmladším tanečníčkam, Viktorke

a Kamilke, ktoré sa týmto stali druhým najúspešnejším
juniorským duom v rámci celého Slovenska.
Tanečný klub Jumping aj na tejto súťaži potvrdil, že
patrí medzi slovenskú tanečnú špičku a nie je v svojom
odbore nováčikom. Aj vďaka finančnej podpore mesta
Šaľa a sponzorov MV SERVIS Senec, Igor Bilka z Močenku, Ladisla Sellyei Selice, ProCS Šaľa, HSH IZOL Robo Hubinák Pata a Nákladná doprava Milan Bíro Veľké Zálužie mu bolo umožnené využiť svoju nomináciu
z majstrovstiev Slovenska a znovu pozitívne reprezentovať seba, Šaľu, ba dokonca celé Slovensko. Touto cestou
tanečníkom z TK Jumping Šaľa blahoželáme a ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu.
Martina Harvanová

Galavečer
TK Jumping Šaľa

P

re všetkých fanúšikov moderného tanca pripravuje Mestské kultúrne stredisko spoločne
s tanečníkmi z úspešného tanečného klubu – TK Jumping, tanečný galavečer. Tento rok je to už k 13. výročiu založenia klubu. Tanečníci vám opäť predstavia to
najlepšie zo svojej celoročnej produkcie. Uvidíte piatu najlepšiu disco formáciu v Európe, Majsterku Slovenska v disco dance a siedmu najlepšiu street dance
show fomáciu na Svetovom pohári. Tento ročník bude
obohatený aj o vystúpenia hostí. So svojou street dance
show skupinou sa predstaví TK Fanatic Funky Fish Levice a pozvanie prijala aj majsterka sveta v street dance
show sóle z TK Klik–Klak Vráble. Preto všetci, ktorí
máte radi tanec, ste 14. decembra 2007 o 19.00 hodine
pozvaní do divadelnej sály DK Šaľa. Vstupenky v hodnote 60 Sk si môžete zakúpiť v pokladni kina.
Mgr. Katarína Botlová
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Šalianski plutvoví plavci
obhájili striebro

eď v minulom roku vybojovali reprezentanti KŠP
Tritón Šaľa v plutvovom plávaní a v plávaní pod
vodou historické druhé miesto v slovenskej Lige mládeže,
niektorí pochybovači hovorili o šťastí a náhode. Systematická a cieľavedomá práca s mládežou v tomto mladom klube však o rok vyvrátila všetky dohady a družstvo mladých
plavcov a plavkýň zopakovalo svoje umiestnenie v slovenskej plaveckej špičke. Napriek tomu, že v 1. kole Ligy mládeže šalianski plavci nepodali výkony, na aké sú ich tréneri zvyknutí (Poznámka: zavinil to okrem iného aj prechod
viacerých plavcov do vyššej vekovej kategórie) boli v bodovaní družstiev (Poznámka autora: súčet bodov chlapcov
a dievčat) až na štvrtom mieste tabuľky. Suverénne viedlo
v súťaži Calypso Zvolen, pred Žralokom Bratislava a na tretí
Neptún Bratislava strácala Šaľa viac ako 400 bodov. Napriek
veľkej bodovej strate nestrácali šalianski plavci vieru v svoje
kvality a schopnosti a postupne sa začali prepracovávať na
vedúce pozície v bodovaní. Pred posledným štvrtým kolom
mládežníckej Ligy, ktoré sa uskutočnilo v šalianskej plavárni Aquasport sa už začala rysovať pre reprezentantov KŠP
Tritón šanca opäť zabojovať o minuloročnú pozíciu. Vyžadovalo to však plnohodnotné výkony od všetkých plavcov
oddielu v súťažných disciplínach, čo sa aj podarilo a po-

HÁDZANÁ

M

edzinárodná hádzanárska WHIL žien má už za
sebou desať ligových kôl, ktoré už potvrdzujú
predpoklady odborníkov o sile jednotlivých družstiev.
Posilnené kolektívy Michaloviec, Olomouca, Veselí n/M
a ŠKP Bratislava „ tvrdia“ v tohoročnej WHIL muziku a nás
musí tešiť, že sa v tejto silnej spoločnosti nestratia ani naše
hráčky, zverenkyne trenérky Dariny Braunovej. Na svojom
konte máme sice už dve prehry, v Bratislave s ŠKP (25:20)
a v Olomouci o gól (23:22), ale aj cenný a zaslúžený skalp
suveréna WHIL michalovskej Iuventy, s ktorou sme zvíťazili na domácej palubovke rozdielom šiestich gólov. Hráčsky kolektív ťaží z hry výbornej obrany (Poznámka autora:
Śaľa obdržala doposiaľ najmenej gólov v súťaži – 228), za
ktorou stojí spoľahlivá brankárka Némethová, dobré výkony podávajú aj ďalšie skúsené hráčky Fečová, Martanovičová, Csalava a v útočnej fáze sa herne, ale aj strelecky
darí mladým hráčkam Trochtovej, Weibelovej, po zranení
reprezentantke Gáborovej, ale najmä kanonierke Šalatovej,
ktorá sa vysoko usadila medzi streleckou elitou v medzinárodnej súťaži. Z toho dôvodu je Šaľa v streleckej aktivite
druhá najlepšia spomedzi všetkých účastníkov. Ako však
povedala trenérka Darina Braunová: „Zásluhu na doterajších výsledkoch a cennom druhom mieste v priebežnej
tabuľke má celý hráčsky kolektív, ktorý v prevažnej miere

núknutú šancu už nepustili z rúk . Zásluhou 13 prvenstiev
v súťažných disciplínach (3 x Ivana Hanáková, po 2 x Ema
Lišková, Roman Révay a Barbora Pohlová, po jednom pridali Michal Fülöp a Veronika Horňáková, premožiteľa nenašli ani štafety v kategórii „D“ (Révay, Fülöp, David Anda,
Hanáková) a najmladšej kategórii „E“ ročník 1966 a mladší
(Lišková, Peter Takács, Horňáková, Michaela Zušťáková),
ku ktorým pridali body aj ďalší šalianski plavci: M. Mika, M.
Mišura, P. Alač, E. Karacsónyi, A. Bukor, M. Demačeková,
M. Martincová, I. Deák, O. Halász ….. si nakoniec vybojovali v štvrtom kole prvé ziskom 1.875 bodov miesto a vysoko prekročili plánovaný bodový zisk. Úspech v domácej vode nakoniec stačil po 4. kolách na obhajobu minuloročného
druhého miesta – 6.089 bodov, keď prvenstvo získali medzi
deviatimi najlepších klubmi na Slovensku plavci Calypsa
Zvolen – 6.985 bodov a tretia priečka patrí plavcom Neptún
Bratislava. Ďalší šaliansky plavecký klub Amfóra, v drese
ktorého dominoval najmä trojnásobný víťaz v 4. kole David
Starko skončil nakoniec so ziskom 1. 235 bodov na šiestom
mieste na Slovensku, pričom ich bodové konto v Lige mládeže mohlo byť podstatne vyššie, ale v treťom kole vo Zvolene plavci tohto klubu neštartovali.
Vyžrebovanie a výsledky nášho družstva
1. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA – HK Nitra 29 : 20 (16:8)
2. Štart Bratislava – Slovan Duslo ŠAĽA 25 : 20 (9 :11)
3. Slovan Duslo ŠAĽA – Štart Trenčín 33 : 22 (16:12)
4. Casta Písek – Slovan Duslo ŠAĽA 29 : 36 (15:23)
5. Slovan Duslo ŠAĽA – Slávia Praha 26 : 24 (13:12)
6. DHC Olomouc – Slovan Duslo ŠAĽA 23 : 22 (11:10)
7. kDuslo ŠAĽA – HC Zlín 44 : 22 (22:9)
8. Duslo ŠAĽA – Michalovce 34 : 28 (18:12)
9. Jindř. Hradec – Duslo ŠAĽA 21: 22 (14:10)
10. Duslo ŠAĽA – ŠKP B. Bystrica 33 : 14 (17: 4)
11. kolo: 12.1.2008 (sobota) o 17.00 hod..
Veselí n/M – Duslo ŠAĽA
Odvetná časť hádzanárskej WHIL ročník 2007/2008
pokračuje 12. kolom 19. – 20.1. 2008.
odovzdal v stretnutiach na hracej ploche to, čo sa od neho očakávalo.“ Z dôvodov štartu reprezentácie Slovenska
na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá Európy
2008 v Macedónsku, má WHIL skoro dvojmesačnú pauzu,
po ktorej bude dohratá prvá polovička súťaže. Z toho dôvodu uvidíme medzinárodnú hádzanársku súťaž v Šali až
v druhej polovičke januára budúceho roku, kedy privítame
v mestskej športovej hale jedného z našich premožiteľov,
bratislavské ŠKP.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
26

Športové spravodajstvo pripravil: Jozef SKLENÁR

K

šport

Celuloid už lieta naplno

M

edzi populárne zimné športy, ktoré sú odkázané
na športové haly a telocvične, sa už desiatky rokov radí v našom meste stolný tenis. V minulosti biela celuloidová loptička učarovala nejednému záujemcovi o tento
pekný druh športu a je potešiteľné, že v našom meste zapus
til stolný tenis hlboké korene od tých najmenších žiakov,
cez silnú strednú generáciu až po tých, ktorým vlasy už
sfarbili šediny.
Zásluhou aktivít Telovýchovnej jednoty Tatran Šaľa na
čele s predsedom Michalom Lužicom st. a predsedom Okres

ného stolnotenisového zväzu Víťazoslava Kostku má svoje
miesto v kalendári pravidelných športových podujatí Majstrovstvo okresu Šaľa v stolnom tenise družstiev (Poznámka
autora: okrem iných v ňom štartujú aj šalianske kolektívy:
Lipama Šaľa, Mix Šaľa a rezerva Tatrana Šaľa), majstrovské
turnaje žiakov, ale aj majstrovstvá okresu Šaľa veteránov, na
ktorých štartujú stolní tenisti od 50 – 75 rokov! Vzhľadom
k tomu, že stolný tenis sa teší v okresnej metropole veľkému
záujmu nemenej než stovka vyznávačov celuloidovej loptičky má o relax a zábavu cez zimné dlhé mesiace postarané.

Majstrovstvo okresu Šaľa ročník 2007/2008
7. kolo: Trnovec n/V „C“ – Močenok „B“ 15:3, Močenok „A“ – Tatran Šaľa „B“ 3:15, Mix Šaľa – Neded 15:3,
Vlčany – Lipama Šaľa 5:13.
Tabuľka:
1. Trnovec n/V „C“ 97:29 – 21 bodov, 2. Šaľa „B“ 89:37
– 19 bodov, 3. Mix Šaľa 21:85 – 17 bodov, 4. Močenok „B“
59:67 – 13 bodov, 5. Lipama Šaľa 54: 54 – 12 bodov, 6. Močenok „A“ 48:78 – 10 bodov, 7. Vlčany 44:82 – 9 bodov, 8.
Neded 24:84 – 7 bodov.

Najlepší jednotlivci po 6. kole – MO Šaľa
1. Michal Lužica ml. 10/0 –100% (Tatran Šaľa „B“), 2.
Miroslav Ševčík 7/0 – 100% (Trnovec n/V), 3. Víťazoslav
Kostka 11/1 – 91,6% (Lipama Šaľa), 4. Ján Sklenár 21/2
– 90, 4% (Močenok „A“), 5. Július Szitás 7/1 – 87,5% (Šaľa
„B“), 6. Štefan Kozár 13/2 – 86,6% (Trnovec „C“), 7. Imrich
Bleho 17/3 – 85,0% (Močenok „B“), 8. Peter Slamka 19/4 –
82,6%, 9. Peter Gašpierik 9/2 – 81,8%, 10. Jozef Jaroš 15/4
– 78,9% (všetci Trnovec n/V). V súťaži jednotlivcov Majstrovstva okresu Šaľa bolo zatiaľ hodnotených 49 hráčov.

Futbalová radosť v podaní
futbalistiek
titulu dlhoročného trenéra J. Szalaya) sa usadili na čele ta-

D

uša šalianskeho futbalového fanúšika sa však v tomto roku predsa len potešila. Urobili im ju zverenkyne trénera Jozefa Szalaya, hráčky šalianskeho Dusla, ktoré
v júni 2007 obhájili opäť zisk majstrovského titulu v prvej
ženskej futbalovej lige, keď sa so ziskom 51 bodov a skóre 93:15 spomedzi desiatich účastníkov stali majstrom ligy
ročník – 2006/2007. Radosť priaznivcom urobili aj v nedávno ukončenej jesennej časti 1. ligy, keď prvenstvo medzi
ženskou futbalovou elitou opäť patrí hráčkam šalianskeho
Dusla. Tieto pod vedením reprezentačného trénera Slovenska Františka Urvaya (Poznámka autora: vymenil po zisku
Tabuľka jesennej časti prvej futbalovej ligy
1. Duslo ŠAĽA 103:2 – 31 bodov, 2. Slovan Bratislava
61:6 – 31 bodov, 3. Žilina 42:12 – 25 bodov, 4. Trenčianske
Teplice 36:14 – 25 bodov, 5. MFK Trnava 32:21 – 18 bodov, 6. Nové Zámky 25:19 – 16 bodov, 7. Humenné 19:14
– 16 bodov, 8. FK Láb 18:31- 13 bodov, 9. FK Selce 12:28
– 8 bodov, 10. Ružomberok 13:50 – 7 bodov, 11. Rimavská
Sobota 3:66 – 3 body, 12. LC Bratislava 3:104 – 0 bodov.
O góly vedúceho mužstva súťaže Slovana Duslo ŠAĽA
sa v majstrovských stretnutiach jesennej časti prvej ligy
podelili hráčky: Dugovičová 35, Göghová 17, Trnková
15, Mandáková 8, Bojdová 4, Lukácsová 8, Kolenová 6,
Mašlejová 2, Vričanová 2, Filová, Bíroová a Javorová po
jednom góle.

buľky, keď v priebehu jesennej časti nastrieľali svojim súperom viac ako stovku gólov, najmä kvôli streleckej potencii
trojice: Dugovičová, Göghová, Trnková – zaznamenala 67
gólov, čo je viac, ako nastrieľal druhý bratislavský Slovan
a brankárky Šišková s Čulákovou „pustili“ za svoj chrbát
iba dve lopty !! (Poznámka autora: v 90. minúte v Trnave
a v poslednom dueli na Slovane Bratislava). Pred odvetnou
časťou prvej futbalovej ligy si vytvorili k obhajobe majstrovského titulu hráčky Slovana Duslo Šaľa dobrú východiskovú
pozíciu.

Vyžrebovanie a výsledky 1. futbalovej ligy
žien – ročník 2007/2008

1. kolo: Slovan Duslo ŠAĽA – Trenč. Teplice 10 : 0 (4:0)
2. Slovan Duslo ŠAĽA voľno – Prešov odstúpil
3. Slovan Duslo ŠAĽA – FK Ružomberok 16 : 0 (11:0)
4. FK Trnava – Slovan Duslo ŠAĽA 1 : 5 (0:3)
5. Slovan Duslo ŠAĽA – FK Žilina 6 : 0 (2:0)
6. FK Selce – Slovan Duslo ŠAĽA 0 : 8 (0:4)
7. Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Humenné 4 : 0 (2:0)
8. Rimavská Sobota – Slovan Duslo ŠAĽA 0 : 14 (0:6)
9. Slovan Duslo ŠAĽA – L C Bratislava 26 : 0 (12:0)
10. Slovan Duslo ŠAĽA – FK L á b 6 : 0 (5:0)
11. voľno – M. Dvorníky odstúpili
12: Slovan Duslo ŠAĽA – MFK Nové Zámky 7 : 0 (2:0)
13. Slovan Bratislava – Slovan Duslo ŠAĽA 1 : 1 (0:1)

november 2007
27

program / anketa
Strelecká liga

a Memoriál
Petra Kromera

S

Program kultúrnych
podujatí MSKS

lovenský strelecký zväz v spolupráci s KSZ a šalianskym streleckým klubom usporiadal úvodné preteky slovenskej streleckej ligy a Memoriál Petra Kromera
(bývalý strelec ŠSK Šaľa), na ktorých štartovali pretekári
zo 16 popredných streleckých klubov Slovenska. V silnej
pretekárskej konkurencii si výborne viedli strelci domáceho šalianskeho oddielu, ktorí si „vystrieľali“ niekoľko medailových umiestnení. Z výsledkov vyberáme: vzduchová
puška 60 – muži, juniori: 1. Anton Vavríček 589 kruhov
(ŠKP Bratislava),... 3. Tomáš Martiška (Šaľa). Vzduchová
puška 60 – kadeti: 1. Róbert Baručák – 551 kruhov,... 3.
Tomáš Bednár (obaja Šaľa). Vzduchová PU40 – ženy, juniorky: 1. Monika Tomaškovičová – 382 kruhov, kategória
dorastenci: 1. Koloman Polgár – 363 kruhov (obaja Šaľa).
Vzduchová pištoľ 40 – ženy, juniorky… 1. Alena Mikerová
– 366 kruhov (ŠKP Skalica),... 4. Jana Miklášová (Šaľa).
Šalianski strelci, ktorí patria v rámci Nitrianskeho kraja
medzi streleckú špičku a prinášajú tiež medaily z celoslovenských podujatí ukázali opätovne dobrú pripravenosť
na súťažnú sezónu.

Anketa
Máte záujem o obnovenie
letného kúpaliska v Šali?
1. určite áno
2. skôr áno
3. rovnako
4. skôr nie
5. určite nie
6. neviem
Odpovede posielajte
SMS správou na číslo

0911 117 127

v tvare: anketa číslo.

• 04. – 21.12.09.00 – 12.00 h (str. – piat.) a 19.00 – 20.00 (str.
– ned.)
Výstava Hodina deťom
Miesto: DK Šaľa, foyer DS. Vstupné: dobrovoľné
• 04.12.
15.00
Rómsky klub „Mikulášske pele – mele“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz
• 04.12.
19.00 h
Divadelné predstavenie: DIVADLO WEST – MOJE TETA,
TVOJE TETA...
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 220,– Sk
• 06.12.
16.00 h
Mikuláš
Miesto: na námestí Sv. Trojice. Vstupné: zdarma
• 07.12.
15.00 – 22.00 h
Mikulášske popoludnie a Mikulášska diskotéka
Miesto: SD Veča. Vstupné: 20,– Sk
• 08. – 09.12.
14.00 – 16.00 h – hry a od 16.00 h
– premietanie
Mikulášsky víkend pre deti – premietanie rozprávok, hry, súťaže. 08.12.– Šarlotina pavučinka, 09.12.– Asterix a Vikingovia
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 20,– Sk
• 11. – 13.12.
09.00 – 17.00 h
Výstava ikebán, medovníčkov a svietnikov
Miesto: KS Večierka. Vstupné: 10,– Sk dospelí a 5,– Sk deti a dôchodcovia
• 14.12.
15.30 h
Hračkovňa – výroba vianočných ikebán
Miesto: KS Večierka. Vstupné: zdarma
• 14.12.
19.00 h
Galavečer Jumping
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: 60,– Sk
• 14. – 22.12.
16.00 – 17.00 h
Vianočné trhy – kultúrny program
Miesto: námestie Sv. Trojice. Vstupné: zdarma
• 15.12.
18.00 h
Galavečer Materinky – oslava 30. výročia ich pôsobenia
Miesto: DK Šaľa, DS, ES, foyer ES. Vstupné: dobrovoľné
• 15.12.
19.00 h
Tanečník roka
Miesto: SD Veča. Vstupné: na pozvánky
• 16.12.
17.00 h
Nedeľníček – Záchranári mora
Miesto: SD Veča. Vstupné: 30,– Sk
• 18.12.
15.00 h
Rómsky klub „Vianočné ikebany“
Miesto: KS Večierka. Vstupné: členský preukaz
• 28. – 29.12.
16.00 a 17.30 h
Rozprávkový víkend – Škaredé kačiatko a ja, Spláchnutý, Roboti, Madagaskar
Miesto: DK Šaľa, DS. Vstupné: zdarma
• 31.12.
20.00 h
Silvestrovská oldies party
Miesto: DK Šaľa, ES. Vstupné: 180,– Sk

!!! Zmena programu vyhradená !!!
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kultúra

Moje teta, tvoje teta...

A

Decembrové
darčeky

D

ecember sa pre mnohých z nás nesie v duchu
najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Vianoce majú mnoho pozitívnych prívlastkov, ale aj niečo navyše
a to je úprimná detská radosť. A preto sa aj Mestské kultúrne stredisko rozhodlo, že v decembri nadelí deťom
dodatočný vianočný darček v podobe rozprávkového
víkendu. Ten sa bude konať v priestoroch DS DK Šaľa
28. – 29. decembra. Počas dvoch dní si deti, ale aj všetci,
ktorí majú radi rozprávky, budú môcť pozrieť hneď štyri
a to úplne zadarmo. Každý deň začíname o 16.00 hodine. Prvý deň sa môžete tešiť na rozprávky – Spláchnutý a Madagaskar a druhý deň premietneme Škaredé
káčatko a ja a po nej rozprávku Roboti. Aby sa však deti
mohli radovať ešte aj pred Vianocami, máme pripravené ďalšie podujatia, ktoré im určite urobia radosť. Prišla
nám správa priamo od Mikuláša, že k nám zavíta 6. decembra a pozdraví deti pred Mestským úradom na pešej zóne. Šaľu si naplánoval na 16.00 hodinu a teší sa na
všetky deti, ktoré ho prídu pozdraviť. A okrem Mikuláša
príde aj BS Materinky, ktorý sa predstaví svojou novou
hrou Strašiaci. Na druhý deň sa deti vo Veči môžu zabaviť v rámci Mikulášskeho popoludnia, kde sú pre ne
pripravené rôzne súťaže a hry. Mikulášske popoludnie
v SD Veča začne o 15.00 hodine a jeho vyvrcholením
bude Mikulášska diskotéka. Ale máme pre vás zábavu aj
na víkend! V DK Šaľa sme pripravili Mikulášsky víkend,
ktorý bude plný hier, súťaží, zábavy a premietania rozprávok. Od 14.00 do 16.00 hodiny sa budú môcť deti zabávať a hrať a následne na to si pozrieť rozprávku v kine.
Vstupné na každý deň je symbolických 20,– Sk a radosť
detí na nezaplatenie.
Tešíme sa na všetky deti ako aj ostatných, ktorí nezabudli, aké to je byť deťmi.

j v decembri pripravilo MsKs Šaľa pre milovní
kov divadla výborné predstavenie Moje teta,
tvoje teta... Táto skvelá čierna komédia je hereckým kon
certom českého herca Václava Postráneckého v úlohe
bankového úradníka Kempa a členky SND Viery Topinkovej v úlohe jeho podarenej tetušky. V Českej republike bola hra ocenená cenou Thálie za najlepší mužský
herecký výkon.
Všetkých srdečne pozývame 4. decembra o 19.00
hod. do priestorov divadelnej sály Domu kultúry v Šali.
Vstupné na predstavenie je 220,– Sk. Bližšie informácie
získate v pokladni kina, alebo na tel. č.: 031 / 771 4059.
Mgr. Zuzana Demínová

Výstava Hodina deťom

Vianočná akadémia

M

esiac december sa pre väčšinu z nás nesie
v duchu vianočných sviatkov a prípravy na
ne. Mestské kultúrne stredisko Šaľa nie je výnimkou
a preto sa jeho pracovníci rozhodli usporiadať výstavu obrazov detí zo šalianskych materských škôl pod
názvom Výstava Hodina deťom. Výstava potrvá od 4.
do 21. decembra a výťažok zo vstupného bude venovaný nadácii Hodina deťom. Samozrejme sme nezabudli
ani na žiakov základných škôl a v spolupráci s jednotlivými základnými školami pripravujeme Vianočnú
akadémiu, ktorá sa uskutoční 21.decembra. Deti zo základných škôl si pod vedením učiteliek pripravia vianočný program, s ktorým sa predvedú nie len svojim
spolužiakom, ale aj rodičom. Výťažok z tohto podujatia taktiež poputuje na konto nadácie Hodina deťom.
Mgr. Zuzana Demínová

Nedeľníček

O

d septembra sa v Spoločenskom dome Veča
opäť organizujú nedeľné rozprávkové popoludnia pod názvom Nedeľníček. Ktoré rozprávky si deti
doteraz mohli pozrieť? V septembri to bola rozprávka
o smelom Indiánovi „Malý Indián II.“, v októbri sme
spoločne s Asterixom a Obelixom bojovali proti Vikingom v rozprávke „Asterix a Vikingovia“, v novembri sme
sa v rozprávke „Dobrodružstvo pirátov v zeleninovej zemi“ zabávali s pirátmi, no a v decembri na nás ešte čakajú „Záchranári morí“. Ak ich chcete vidieť, neváhajte
a príďte 16. decembra 2007 o 17.00 hodine do Spoločenského domu vo Veči.
Mgr. Katarína Botlová
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Zmena programu vyhradená!!!

program kina
• 01.–02.12.2007 (sobota, nedeľa)
MP 12.r.
KLIATBA ZLATÉHO KVETU
Čína, desiate storočie. V podvečer festivalu Chong Yang
zlaté kvety zaplnia cisársky palác. Vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny a cisárskym lekárom sú zvláštne. Za
mesačnej noci budú pošliapané tisíce kvetov a v paláci
potečie krv…

• 19.12.2007 (streda)
MP
BEOWULF
Príbeh zasadený do magickej éry zahalenej závojom času,
éry plnej hrdinov a monštier, dobrodružstiev a statočnos-

Film: Honkong/Čína, 114 min., ČT, akčný, dobrodružný, romantická dráma. Vstupné: 59,– Sk. Premieta sa o 20.00 hod

• 05.–06.12.2007 (streda, štvrtok)
MP 15.r.
NABÚCHANÁ
Stačí jeden úlet a končí sa sranda. Za normálnych okolností by sa nikdy nestretli. Ani by spolu neprehovorili.
Malé posedenie v bare s priateľkami však dokáže odbúrať
všetky zábrany.

Film: USA, 129 min., ST, komédia Vstupné: 59,– Sk. Premieta
sa o 20.00 hod.

• 07.12.2007 (piatok)
MP 12.r.
MÔJ VODCA: SKUTOČNE SKUTOČNÁ SKU
TOČNOSŤ O ADOLFOVI HITLEROVI
Do konca roku 1944 zostáva päť dní a Adolf Hitler prepadne depresiám. Prvého januára má predniesť novoročný prejav, má ale depresie a na rečnenie nemá ani pomyslenie. Tretia ríša sa rúti a Adolf tiež.

Film: SRN, 96 min., ČT, kontroverzná komédia Vstupné: 59,–
Sk. Premieta sa o 20.00 hod.

• 08.–09.12.2007 (sobota, nedeľa)
MP 15.r.
SUPERBAD
Poďte s nami, zažijete tú najlepšiu žúrku. Varujúci príbeh
dvoch dospievajúcich chlapcov tesne pred maturitou. Sledujeme ich zúfalé pokusy zapôsobiť behom jednej bláznivej noci na objekty ich túžob…

Film: USA, 114 min., ST, komédia Vstupné: 60,– Sk. Premieta
sa o 20.00 hod.

• 12.12.2007 (streda) Filmový klub
MP
NA SEVER SEVEROZÁPADNOU LINKOU
Jeden z najslávnejších špionážnych thrillerov majstra napätia Alfreda Hitchcocka.
Film: USA, 1959, 137 min., špionáž. thriller. Vstup.: 40/60,– Sk

• 13.12.2007 (štvrtok)
MP 12.r.
POSLEDNÁ LÉGIA
Jedno ostrie na obranu, jedno víťazstvo... Tento meč patrí
do ruky toho, kto je predurčený vládnuť. Rímska ríša sa
zmieta na pokraji zániku a nová legenda určená pretrvať
naveky, čaká na svoj zrod.
Film: USA, GB, Francúzsko, 110 min., ČT, historický veľkofilm
Vstupné: 59,– Sk. Premieta sa o 20.00 hod.

• 15–16.12.2007 (sobota, nedeľa)
MP 12.r.
TAJNOSTI
Julie má všetko. Manžela, dcéru, prácu, milenca a dokonca aj nový, veľký dom. Ale pod týmto povrchom sa skrýva
mnoho tajomstiev, ktoré sa nebudú dať ukrývať donekonečna.
Film: ČR, 97 min., komédia/dráma. Vstupné: 59,– Sk. Premieta sa o 20.00 hod.

ti, bohatstva a slávy. Neobyčajný muž menom Beowulf zachráni dánske kráľovstvo pred pekelným stvorením a dostane sa na kráľovský trón…

Film: USA, 90 min., ST, dobrodružný, fantasy Vstupné: 59,–
Sk. Premieta sa o 20.00 hod

• 21.12.2007 (piatok)
MP
SIMPSONOVCI VO FILME
Populárny animovaný seriál konečne mieri na veľké plátno. Populárna rodinka zo Springfieldu bude tentoraz čeliť globálnym výzvam a Homér vyvedie najhoršiu vec vo
svojom živote.

Film: USA, 85 min., ČD, animovaný sitcom Vstupné: 59,– Sk.
Premieta sa o 20.00 hod.

• 22.–23.12.2007 (sobota, nedeľa)
MP 15.r.
NEXT
Adaptácia poviedky jedného z najväčších velikánov sve
tovej sci–fi literatúry. Chris je obdarený schopnosťou vidieť do budúcnosti a tiež určovať správny tok budúceho
času.
Film: USA, 96 min., ČT, akčný sci–fi thriller Vstupné: 59,– Sk.
Premieta sa o 20.00 hod.

• 27.–28.12.2007 (štvrtok, piatok)
MP 15.r.
KRÁĽOVSTVO
Ako zastavíte nepriateľa, ktorý sa nebojí zomrieť? Špičkoví agenti FBI by mali byť pripravení na všetko. Vrátane situácie, kedy musia po páchateľoch pátrať v nepriateľskom
prostredí.
Film: USA, 109 min., ST, thriller Vstupné: 59,– Sk. Premieta
sa o 20.00 hod.

• 29–30.12.2007 (sobota, nedeľa)
MP 15.r.
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Milla Jovovich ako drsné dievča v boji so zombie. Zombie nákaza je rozšírená po celej Zemi. Vrahyňa nemŕtvych
križuje svet, zatiaľ čo T – vírus v jej tele mutuje a jej paranormálne schopnosti sa prejavujú stále silnejšie.
Film: USA/VB/Nemecko, 90 min., ČT, thriller Vstupné: 65,–
Sk. Premieta sa o 20.00 hod.

PRIPRAVUJEME NA JANUÁR
Izba 1408, Polčas rozpadu, Breakout, Invázia
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vzduchu 38 L/s, hluãnosÈ: 79,4
dB, elektronická regul. v˘konu,
kovové sacie trubice, objem
vrecka: 2.5 L

nedela
9.00-18.00

Whirlpool ARC 5750

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

Samsung LE32R81

14.990,-

11.990,-

39.990,-

Samsung

DARČEK LE32R86*
82cm

25.990,-

EN. TRIEDA

A+

Bonus
1000 Sk

Kombinovaná
chladniãka
Objem 210/86 L,
energetická trieda A+,
farba biela, auto.
odmrazovania
chladniãky, spotreba
el. energie: 0,71 kWh,
V x · x H: 187,5 x 60
x 62,5 cm, sklenené
police, XXL zásuvka

Bonus
1000 Sk

Gorenje WA-50080

10.990,-

7.499,-

+

82 cm

Digitálny fotoaparát
Nikon COOLPIX L10
a 1GB pam. karta

LCD televízor - 82 cm
16:9, dynamick˘ kontrast 8000:1, svietivosÈ 550 cd/m2,
rozlí‰enie 1366x768, HD Ready, odozva 8ms, pozorovací
uhol 178°, 3D hrebeÀov˘ filter, DNIe technológia, SRS
TruSurround, Movie Plus, Game a Hotel mode, PIP (1
tuner), 3xHDMI (1 HDMI-CEC), SCART 2x, PC in, TXT

29.990,-

Samsung
LE37R86**
94cm

45.990,-

Samsung
LE40R86***
102cm

52.990,-

39.990,-

82 cm*

45.990,Bonus
1000 Sk

94 cm**
102 cm***

Samsung PS-42C96HDX

42.990,-

EK
+ DARâí rob
ot

106 cm

Multifunkãn
AEG KM 850

34.990,-

EN. TRIEDA

A

EK
+ DARâí rob
ot

Multifunkãn
AEG KM 850

Práãka
Energetická trieda: A, spotreba ener: 0,95 kWh, r˘chl.
odstreì.: 800ot/min., náplÀ suchého prádla: 5 kg,
spotreba vody: 49 L, elektronick˘ programátor, 15
programov, EKO systém, extra velké dvierka 33 cm

Whirlpool AWE 6516

Bonus
1000 Sk
Plasma - 107 cm
16:9, HD Ready, rozlí‰enie 1024x768, Integ. DVB-T a
analógov˘ tuner, svietivosÈ 1500 cd/m2, kontrastn˘ pomer
15 000:1, pozorovací uhol 175°, v˘kon 2x10W, 3D hreb.
filter, PIP (cez PC), TXT 1000 strán, 2xHDMI, SCART 2x

Ardo CFR 150

13.990,-

9.990,-

LCD televízor
16:9, dynamick˘ kontrast 8000:1, svietivosÈ 550 cd/m2,
rozlí‰enie 1366x768, integrovan˘ DVB-T a analógov˘ tuner,
HD Ready, odozva 8ms, pozorovací uhol 178°, 3D hrebeÀov˘
filter, DNIe technológia PIP (1 tuner), 3x HDMI, SCART 2x, PC
in (VGA, WXGA), TXT 1000 strán, boãn˘ v˘stup pre
slúchadlá, Vesa 200 x 200 mm, otoãn˘ podstavec 20° v cene

Panasonic TH-42PX70P

44.990,-

106 cm

38.990,-

12.990,-

10.990,-

EN. TRIEDA

A+
Práãka
spotreba: 45 L/ 0,85 kWh,
max.r˘ch.odstr. 1000
ot/min, max mnoÏstvo
bielizne 5 kg, EASY
OPENING, 18 základn˘ch
programov, V x · x H: 90 x
40 x 60 cm

39.990,-

Bonus
1000 Sk

EN. TRIEDA

A+
Bonus
1000 Sk

Truhlicová mrazniãka
Objem 167 L, energetická trieda A+,
spotreba el. energie: 0,54 kWh,
zmrazoviaca kapacita: 20 kg/24hod, V x · x
H: 86,5 x 80,6 x 65 cm

VIERA plazmov˘ televízor - 106 cm
HD Ready, 1024 x 720 rozlí‰enie, DVB-T integrovan˘
digitálny, analógov˘ tuner, V-Real 2I proces, kontrast
10000:1, Nicam stereo, 2x HDMI, PC Input, TXT, 2x Scart

·aºa, Hlavná 61,
Bonus
1000 Sk

tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64

www.andreashop.sk

h

VIANOCE
S HYPOXI
Pár kíl naviac?
Celulitída?
Ochabnuté väzivo?
Vieme vám pomôcť!
DARUJTE SI ZDRAVIE
A DOBRÝ POCIT.

Hypoxi poukážka pod stromček
bude od Vás tým správnym darčekom.
Vianočné darčekové poukážky už v predaji. Informujte sa telefonicky.
Hra o víkendový pobyt v rakúskych Alpách končí 15. decembra 2007

R

www.alphaphi.sk
P. Pázmaňa 27, Šaľa (za OD Kaufland)
Prevádzková doba pondelok - piatok (len na objednávky)
Info a objednávky telefonicky na 0903 233 534

