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1. ZáHadná chaľakteľistika mesta Sal'a

Mesto Saľa je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, zdruŽuje
občanov, ktorí majú na jeho územi trvalý pobyt, je právnickou osobou, ktorá samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestľanný rozvojjeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Názov: Mesto Šaľa

Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7 , g2715 Šaľa

lČo: oo:oo tss

Telefon: 031170 5981

Webová stľánka: www.sala.sk

1.1. Organizačná štľuktúľa obce a identifikácia vedúcich pľedstavitel'ov

1. oľganizačné členenie MsU:
a) kancelária primátora mesta
b) útvary priamo riadené primátorom mesta
c) kancelária prednostu MsÚ
d) odbory priamo riadené prednostom MsÚ
e) refeľáty.
2. Kanceláľia pľimátora mesta je oľganizačná jednotka, ktoľá vykonáva činnosti
sekľetariátu a protokolu primátora mesta. Kanceláriu riadi vedúcikancelárie.
3. Utvar je organizačná jednotka úradu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti primátoľa
mesta. Utvar je funkčne zameraný na súhrn činnosti patriacich odborne do jedného celku,
pričom útvar môŽe byt tvorený zreferátov. Útvar riadi vedúciútvaru.
4. Kanceláľia prednostu MsÚ je oĺganizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti sekľetariátu
a protokolu prednostu a súčasne vykonáva iné odborné a pľevádzkové činnosti. Kanceláľia
prednostu je tvorená z referátov. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie.
5. odbor je organizačná jednotka úľadu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti pľednostu.
odbor je funkčne zameraný na súhľn činností patriacich odborne do jedného celku, pričom
odbor môŽe byt tvoľený zreferátov' odbor riadi vedúci odboru.
6. Referát je úsek, ktoľý plní úlohy úzko špeciťrckého charakteru odboľne potrebných pre
zabezpečenie úloh ľeferátu, resp. činnosť útvaru alebo odboru. Refeľát ľiadi buď priamo vedúci
útvaru alebo odboru' alebo odboľný ľeferent, ktoľý odborne koordinuje prácu ľefeľentov.
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organizačná štľuktúra MsÚ v Šali:

a) Kanceláľia pľimátoľa
Referát pre kultúru a šport
Hovorkyňa
Personálny a mzdový ľeferát

b) Úwar hlavného kontrolóľa mesta
c) Spoločný školský úľad
d) Mestské kultúľne stľedisko
e) Pľednosta
0 Oddelenie ekonomiky a podnikania
g) oddelenie spľávy majetku a zaľiadení mesta
- Refeľát správy budov azanadeni
- Refeľát majetkový
h) oddelenie organizačné a spľávne
- Matričnýúrad
_ Refeľát evidencie obyvateľstva a ohlasovania
- Referátorganizačný
- Refeľát sociálnych vecí
i) Oddelenie stľatégie a komunálnych činností
- Refeľátpre rozvojovú stľatégiu a štrukturálne fondy
- Refeľát životného pľostredia
- Referát dopravy a technických činností
- Refeľát investičných činností
j) Stavebnýúrad
k) Refeľát právny a verejného obstaľávania
D Refeľát informatiky

Komisie Mestského zastupitel'stva v Šali:
- Komisia pľe sociálne, zdravotne a bytové otázky
- Komisia kultúry a cestovného ruchu
- Komisia mládeŽe a špoľtu
- Komisia ekonomická
- Komisia územného plánovania, výstavby a dopľavy
- Komisia životného prostredia, veľejného poriadku a bezpečnosti
- Komisia školstva

Poslanci mestského zastupitel'stva 2018 - 2022

Ing. Róbert Andrášr
MUDľ. Jozef Grell

Mgr' Mária Farkašová
Ing. Marián Krištof

Peteľ Szalay
Róbeľt Tôlgyesi

RSDr. Peter Gomboš

Peter Hlavatý
Ing. Gabriela Lacková
Bc. Dominika Jaľošová

Ing. Tibor Baľan
PaedDľ. Danica Lehocká,

PhD.
Ing. Štefan Bartošovič
Ing. Tomáš Mészáros

Ing. Peter Jaroš
Ivan Kováč

Ing. Marek Molnáľ
Ing' Slavomíľ Kališ

Miloš Rehák
Ing. Peteľ Andráši

JUDr. Anna Torišková
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Pľimátoľ mesta Sal'a

Mgr. Jozef Belický

Zástupkyňa primátoľa mesta Sal'a

PaedDľ. Danica Lehocká' PhD.

Zástupca pľimátora mesta Sal'a

Róbeľt Ttilgyesi
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Dátum
za|oženia

oľganizácie Názov or$anlzácie Adľesa organizácia
r.9.1967 Základnáškola s MŠ, Bemolákova l, Šaľa Bernolákova 1, Šaľa rozpočtová
1.9.t991 Zák|adnáškola Jána Hollého, Holleho 48, Šal'a Hollého 48, Šaľa rozpočtová
1.9.1972 Základná škola s Ms J. Muľgaša, Homá22,

Šaľa
Hoľná 22,Šaľa

rozpočtová
r.9.1984 Zák|adnaškola J' C. Hronského, Kľátka 2,Šaľa Krátka 2,Ša|'a rozpočtová
r.4.1963 Základná škola Ľ. Štura, Pionierska 4, Šaľa Pionierska 4, Šaľa rozpočtová
I .9.1951 Základná škola s MS P. Pázmánya,P.PázmaÍla

48, Šaľa
P.PázmaÍla 48, Šaľa

rozpoétová
r.9.r9s2 Zéĺkladnáumelecká škola' Kukučínov a 27, Šaľ a Kukučínova 27,

Šaľa ľozpočtová
1 .6.1968 Centrum voľného času, M. R. Stef;ĺnika 12,

Šaľa
M. R. Stefánika 12,
Šaľa ľozpočtová

28.1.1965 Materská škola, Budovateľská 19, Saľa Budovateľská 19,
Šaľa ľozpočtová

r.4.2002 Materská škola, DruŽstevná 22,Šaľa DruŽstevná 22,Šaľa rozpočtová
1 .9.1987 Mateľská škola, Hollého 40, Saľa Hollého 40, Saľa rozpočtová
r.9.1977 Materská škola, 8. mája 2,Šaľa 8. mája 2,Šaľa ľozpočtová
r.9.1967 Mateľská škola, okruŽná 1, Saľa okľuŽná 1, Šaľa ľozpočtová

27.12.1979 Materská škola, P. J. Šafárika 394l2,Šaľa P. J. Šafárika39412,
Šaľa rozpočtová

1.1 1.2009 Mestská kniŽnica Jána Johanidesa v Šali Hlavná 6I/15 tozpočtová

20.9.2015 Domov dôchodcov Šaľa Nešporova 1010/l9,
Šal'a

rozpočtová

1 . I .1991 ot ganizácia soci álnei staro stlivosti mesta S aľa Horná ul. 11 príspevková

31.1.199s MeT Šal'a spol. s ľ.o
Partizánska20 obchodná

spoločnosť

1.2 Mestské oľgan izácie

Konsolidovaný celok zahŕŤla 16 ľozpočtových organizácii, 1 príspevkovú organizáciu, 1

obchodnú spoločnosť, ich identifikačné údaje sanachádzajú v nasledovnom prehľade.

oSS Šaľa _ organizúcia socit lnej staľostlivosfi Šal'a

Vznikla na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2lI99I-MsZ zo dtla 31.1.199l ako
príspevková organizácia mesta, ktoľé je jej jediným znaďovateľom. KaŽdodenne plní svoje
zák|adné poslanie' ktoľým je prostredníctvom účelových zaiadení poskýovať sociálne sluŽby
obyvateľom mesta v oblasti pomoci ľodinám s deťmi, zdľavotne t'úko postihnut1im a seniorom,
občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc i spoločensky neprispôsobi1ým. Pľedmet činnosti
otganizäcie je vymedzený v znaďovacej listine nasledovne:
a) poskýovanie sluŽieb sociálnej pomoci
b) verejno-prospešné sluŽby v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (sluŽby detskýchjasieľ)
c) zabezpečovanie zdravotníckej staľostlivosti v zanadeniach sociálnej pomoci v ľozsahu

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

spoločenskom uplatnení a sebaľe alizác1l.
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organizácia pľešla od svojho vzniku výraznými zmenami ovplyvnenými tľansfoľmáciou
sociálnej sféry spoločnosti, legislatívnymi procesmi, ale najmä snahou vybudovať v meste takú
siet' sociálnych sluŽieb, ktorá dokáŽe uspokojit' čo najšiľšiu potľebu jeho obyvateľov.

Mestskú knižnicĺl _ Mestská knižnica Jána Johanidesa v Sali

História novodobých kniŽničných sluŽieb v Šali je spätá s rokom 1924, kedy bola v meste
za|ožená Maďarská obecná kniŽnica. V ľoku 1951 bola znaďená okresná l'udová kniŽnica.
KniŽničný fond b;frualej obecnej kniŽnice nebol automaticky začlenený do fondu novo
konštituovanej inštitúcie. V roku 1952 popri primárnej kniŽnično-výpoŽičnej činnosti, zača\a
kniŽnica postupne plniť aj funkciu metodického oľgánu. Usmerňovala pľácu iných knižnic V
okrese Šaľa, napr. pn zavádzani jednotného systému spracovania kniŽničného fondu a
evidencie vypoŽičiek. Po územnej reorganizácii, v roku l960, plnila kniŽnica do roku 1968 tiež
funkciu obvodnej knižnice. Mala pľidelených 12 ľudových kniŽníc v okľuhu Šale, kde
vykonávala metodickú činnost'. od ľoku |969 patnla kniŽnica organizačne pod Okresnú
kniŽnicu v Galante. Súčasne začala pod vedením vtedajšej riaditeľky Márie Tóthovej plnit'
funkciu mestskej kniŽnice. V roku l991 sa stala súčasťou Kultuľno-spoločenskej organizácie
mesta Šaľa. V roku 2002 bola kniŽnica, na zák|ade uznesenia mestského zastupiteľstva,
organizačne začlenená pod oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry. od vzniku po
súčasnost' prešla kniŽnica mnohými zmenami, personálnymi, organizačnými. Trvalé
sídlo si po dlhšom čase našla v ľoku 198l v novostavbe na Hlavnej ulici. Vjúni
2008 bola uznesením mestského zastupiteľstva pľemenovaná na Mestskú kniŽnicu Jána
Johanidesa. Dňa l.1|.2009 vznikla rozpočtová organizácia Mestská kniŽnica Jána Johanidesa
v Šali.

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

Spoločnosť Met Šaľa, spol. s.ľ.o. bolazaložená31.1.t995. Jediným spoločníkom spoločnosti
je mesto Saľa zastúpené primátorom. Tepelné hospodárstvo spoločnosti tvoria dve centľálne
kotolne CK 31 a CK 34, pnmárĺre ľozvody tepla a odovzdávacie domove stanice tep|a (I22
DoS a 4 oST). Z toho MeT Šaľa, spol. s ľ.o. dodáva teplo do 2 oST a DoS patriacich
odberateľom' od roku 2014 spoločnosť prevádzkuje dve centrálne kotolne:
CK 31, Kvetná ul. v lokalite mesta Šaľa,
CK 34, Komenského ul. v mestskej časti Šaľa- Veča.

Domov ĺlôchotlcov Šal'a

Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovouorgaĺizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa,
ktorá bola znadenáza účelom poskytovania sociálnych sluŽieb pľe občanov Mesta Šaľa, ako aj
pre občanov iných miest a obcí. Je to zanadenie, ktoľé poskytuje sociálne sluŽby na ľiešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdľavotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na vysokej úľovni
opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Hlavným cieľom je spokojnosť a pohodlie klienta.
Celková kapacita zaiadeniaje 75 miestv Zaiadení pľe seniorov (ZPS) a 5 miest v Zanadeni
opatrovateľskej sluŽby (ZoS).
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2. Základ ná cha ľakteľistika konsolidovaného celku
obec je samostatný tzemný samosprávny a správny celok Slovenskej ľepubliky. obec je
pľávnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnol úlohou obce pri výkone samospľávy je staľostlivost'o všestľanný rozvojjej územia
a o potľeby jej obyvateľov.

2.l' Geogľafické údaje

Geogľafická poloha mesta

Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 77" 52' 30" východnej aizuy
a48" 9' 30'' seveľn"; sĺ.t y v nadmorskej výške 1l8,8 m. Šaľa sa rozkladána úľódnej nižine na
rovine vo výmeľe 4.491ha' Na ľavom brehu ľieky Váh, na nízkom poriečnom valeleži mestská
časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patľí aj osada Hetméň a
Kilič.

Križujú sa tu významné cestné aželezn1čné komunikácie. Šaľa je vzdialenáod Nitry 29 km, od
Trnavy 35 km a od Bratislavy 69 km.

Susedné mestá a obce

- mestá: Nitľa, Nové Zámky, Šurany, Koláľovo, Galanta,Seľeď
- obce: Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Hoľná Kľáľová, Kráľová nad Váhom, Močenok,
Neded, Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec

I

'ľ\
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2.2 Demografické údaje

Mesto Šal'a je najväčším sídlom spomedzi 13 administľatívnych jednotiek okĺesu Šaľa. S
počtom obyvateľov 21 529 má Šaľa približne 44 % podiel z celkového počtu obyvateľov
okľesu. Jeho demogľaťrcký vyvoj potvrdzuje všeobecné nepriaznivé trendy, ktoré sa pľejavujú
ako v rámci SR tak i v rámci ostatných kľajín EU. Počet obyvateľov mesta má klesajúcu
tendenciu. Ak malo mesto Šaľa k sčítaniu obyvateľov v roku 2001 pľesn e 24 564 obyvateľov,
v roku 20II to bolo 23 554 obyvateľov, čo znamenápokles o 1 0l0 obyvateľov v priebehu l0
ľokov. V roku 2015 bol počet obyvateľov 22579, v ľoku 2016 bol 22323, vľoku 2017 malo
mesto 22 070 EUR obyvateľov a v ľoku 20l8 klesol počet obyvateľov na21732.

Počet obyvateľov:
- počet obyvateľov k3I.l2.20l9:21 529 (z toho l0 457 mužov a lI 072 žien)

Počet obyvateľov v miestnych častiach Šaľa
Šaľa: 14 665
Veča: 6 778
Hetméň: 52
Kilič: 34

Počý obyvateľov podľa vekových kategórií

Šntistika

Počty obyvatel'ov podl'a
vekových kategóľií k 3l.12.2019

VEK Ženv Muži SPOLU
00.-06. s08 570 1078

06.-15. 835 876 tTrl
1s.-18. 259 235 494

18.-25. 652 737 1389

25.-30. 6sl 707 13s8

30.-40. 1s68 t757 3325

40.-50. 1820 1 810 3630

s0.-60. 1684 r545 3229

ó0.-65. 860 708 1568

nad 65 2235 r 512 3747

spolu 11 072 t0 457 21 529

pľíľastok úbvtok stav
k31.12.2019naľodení pľist'ahovaní spolu úmľtie odst'ahovaní spolu

197 250 447 191 459 650 21 529
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2.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese

od konca ľoka 2008 mal v1ývoj evidovanej miery nezamestnanosti (MEN) v okľese Šaľa rastuci
trend. Tento stav bol zapnčinený najmä zniženim počtu pracovných miest a poklesom tvorby
nových pracovných miest. Pozitivny trend sa začal prejavovat' od ľoku 2014. Vyvoj sa udrŽiava
aj v mesiacoch júl _ októbeľ (sezónne práce - pracovný pomer na dobu uľčitú). Vyvoj mieľy
nezamestnanosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj VaR

2.4 Symboly mesta

Symbolmi mesta sú:

a) erb mesta Šaľa,
b) zástavaa vlajka mesta Šaľa,
c) pečat'mesta Šaľa,
d) štandarda mesta Šaľa,
e) farby mesta.

Erb mesta:
Eľb Šale má dve vyobrazenia, ato pracovné aslávnostné.
Pracovné vyobrazenie: V červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi strieborný, kolmo
postavený lemeš. Slávnostne vyobľazenie: V červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi
strieborný, kolmo postavený lemeš. Na vľchnom okľaji štítu je z|ate zemske jablko z oboch
strán dopľevádzane stľieboľným ľastlinným motívom.

Miera evidovanei nezamestnanosti (v o/")

Mesiace (stav ku koncu pľíslušného mesiaca)Okres
Šal'a I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12

2019 1,99 1,94 7,93 1,78 2,ll 2,14 2,02 1,94 2,37 )1) 2,21 2,11

2018 3,18 3,03 2,94 2,75 2,53 2,71 2,78 2,44 2,39 ))1 2,16 2,10

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

2016 7,89 7,60 7,15 6,87 6,67 6,40 6,47 6,41 6,17 5,82 s5? 5,36

2015 8,68 8,57 8,07 7,82 7,81 7,59 7,52 7,66 9,01 8,56 8,3 I 7,99

8,64 8,37 8,532014 9,66 9,61 9,12 8,9',7 8,62 8,77 8,88 8,71 8,52

12,13 I 1,88 I 1,30 ll,l2 10,43 9,79 9,822013 12,52 12,48 12,29 12,01 I l,8l
I 1,40 I 1,08 ll,l7 I l,l5 10,86 ll,l2 1l,l I I l,3l I 1,502012 1 1,85 11,97 11,92

2011 10,72 r0,93 10,76 10,64 10,62 I l,0l 11,64 11,52 I 1,39 11,37 I1,55 I l,9l
2010 10,66 10,93 10,67 10,52 10,36 10,30 10,49 10,44 10,40 10,20 9,97 10,11

2009 7,28 8,24 8,51 8,66 9,28 10,16 10,22 9,93 9,59 9,52 9,44 9,'79
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Zdstava a vlajka mesta:

Zástavua vlajku mesta Šaľa tvorí päť rovnakých pruhov v poradí Žltá,bie|a, červená, biela a

žltá. Jej rozmery sú 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástľihom) siahajúcim do jednej
tretinyjej d|žky.

Pečat'mesta:

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

Standarda mesta:

Štandaľdu primátora mesta tvorí erb mesta premietnutý na textil v tvare obdĺŽnika olemovaný
lemom v mestských farbách, pričom pomeľ výška a šíľky štandaľdy j etotožný s pomeľom výšky
a šíľky erbu.

Faľby mesta:

Faľby mesta Šaľa sú ž|tá,bie|aa červená.

^Z,f
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2.5 Históľia mesta

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

tým jeho vývoj, práca, osudy, piazeňanepnazeťt, láska aj nenávisť,vit'azstváajpády, radosť
aj smútok. Mesto Saľa sa vyvíjalo v regióne, ktorý zohrával vždy významnú úlohu v kontexte
stľedoeurópskeho priestoru.

+ -, -,.,;: .

Pľvá písomná spľáva sa zachovalav
roku 1002' vydanej uhoľskýmkľáľomŠtefanom

lĺ+-*-+.E'-
Ĺ 

' 
&* Ňrt_

dodatku zakladajucej listiny panonhalmského opátstva z
I.Pnazĺivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako
aj skutočnosť, Že Šaľa leŽala na kriŽovatke
''Českej cesty'' a cesty z Nitry smerom na
Bratislavu' predurčili jej ľozvoj v
nasledujúcich storočiach.

Po spustošení Tatármi, uŽ v ľoku 1252,
daroval Šaľu Bela IV. novozaloženému
premonštrátskemu kláštoru V Turci. Jeho
majetkom zostala Šaľa a panstvo, ktoré sa tu
vyvinulo, až do XVI. stoľočia. XVI. storočie
vo vojne s Turkami prinieslo mnoho utrpení
pre obyvateľov Šale. V XVII. storočí tu bola
vybudovaná vojenská pevnosť. Jej obranná
funkcia sa skončila po oslobodení Nových
Zámkov.

XVI. storočie prinieslo zmeny aj v právnom postavení Sale. Keď v ľoku 1536 povýšil kľáľ
Ferdinand I. Šaľu výsadnou listinou na mestečko, dostala právo na vydržiavanie týždenných
tľhov a dvoch výročných jaľmokov'

od XVI. stoľočia výnosy zo šalianskeho panstva patrili jezuitom, ktorí sem v roku 1598
pľemiestnili kolégium z Kláštora pod Znievom. Pôsobilo tu niekoľko významných osobnosti, z
ktoľých vyniká najmä Peter Pazmáň.

Rozvoj mestečka pokračoval aj napriek mnohým nešťastiam' hlavne častým povodniam a

epidémiám, aj v XIX. storočí. K ľozvoju dopomohlo aj vybudovanie že|ezničnej tľate medzi
Viedňou a Budapešťou v roku 1850. V druhej polovici XIX. stoľočia sa Šaľa stala
administratívnym centrom slúžnovského úradu Nitrianskej Župy. o šírenie kultúry koncom
XIX. a začiatkom nášho stoľočia sa zasľúž1li rôzne spolky, ale aj zaloŽeníe tlačiame Davida
Kollmana pred I. svetovou vojnou. V rokoch 1907-1912 vychádza|i noviny Šaľa a okolie
(''Vágsellye és vidéke''), ktoľé od ľoku 1911 sa tlačili v miestnej tlačiarni. Po vzniku
Československej republiky mesto zostalo okĺesným centrom. od 2.l1.1938 patľilomesto
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V Zmysle Viedenskej arbitráŽe k Maďarsku' no i v tomto období si zachovalo svoje
administratívne postavenie a bolo naďalej centrom hlavnoslúŽnovského okľesu. Mesto Šaľa
bolo oslobodené 31.marca |945 av rámci obnovenej ČSR zostalo okresným mestom až do roku
1960. od 24. jula 1996 jemesto Šaľa opäť sídlom okresu Šaľa.

Vývoj symbolu mesta

UŽ v XVI. storočí boli písomnosti vydané richtárom opatľené pečaťami' Najstaršie známe
pečatidlo sa pouŽívalo uŽ v roku 1543.v stľede poľa, na neskorogotickom štíte sú Vyryté klasy,
medzi ktoľ.jľni je kolmo postavený lemeš. Aj nové pečatidlo z dvadsiatych rokov XVII. storočia
zachováva tento motív. K zmene obrazu pečatidla došlo v XVIII. storočí, odkedy mestečko
pouŽívalo ako symbol rakúskeho orla, čím vyjadľovalo svoju závislosť na Král'ovskej komore.

9':

Pôvod názvu

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

2.6 Kultúľne pamiatky

Renesančný kaštiel'

Budova, dnes známa ako renesančný kaštieľ' bola pôvodne
vodným hľadom, postaveným pravdepodobne na starších
základoch v XVI. storočí podľa plánov architekta Syrotha
Kiliána zMi|ána. Je vernou kópiou palácaľodiny Tuľzovcov vo
Veľkej Bytči.

Kostol sv. Maľgity Antioch

Je klasicistickou stavbou postavenou v ľokoch l828 - 1837 na mieste
staľšieho kostola, ktoľý bol vybudovaný najneskôr v 16' stoľ.
Staviteľom dnešného kostola bol Juľaj Schwartz, stavba je
jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutou kupolou. Na
sevemej strane je pristavaná sakristia, loď je zaklenutá pruskou
klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na vtiahnuté
pilastre s rímsovými hlavicami. Pľiečelie so vstupným poľtálom má
štyri oblé stĺpy, na ktoľých spočíva tympanon.

-14-



Neskoľobaľokový kostol vo Veči

Klasicisticky upravený barokový rímsko-katolícky kostol, ktorý sa
spomína uŽ v štrnástom storočí. obnovený bol v roku1725 a v ľoku
1805 bol rozšíľený o presbytérium. V jeho blízkosti je pseudogotická
kaplnka, ktorá pochádzaz 19. storočia.

Rol'nícky dom

Dom bol postavený v roku 1730. Dnes je chránenou kultúľnou
pamiatkou. Pôvodne boli domy zhotovované z pletenice. Steny
mali konštrukciu z drevených stlpov, ktoré boli vypletené
vŕbovým prutím. Pletivo sa obojstľaĺrne omazalo hlinou, ktorá sa
miešala s plevami. Strecha bola z tŕstia.

Socha Sv. Juraja

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

Súsošie Sv. Tľojice

Bolo postavené v roku l895 na pamäť mimoriadnej udalosti - v roku 1886
udrel do veŽe miestneho kostola guľový blesk, kostol však váŽne škody
neutľpel. Súsošie postavili obyvatelia Šale z vlastných pľostriedkov.
Kamenárske pľáce vykonal miestny majsteľ J'Múdľy' Tvorí dominantu
šalianskeho námestia.

Socha sv. Floriána

Pochádza pravdepodobne zo začiatku 19. storočia. Zobrazuje sv.
Floriána, ako hasí horiaci dom. Je jedným zo 14 pomocníkov v núdzi a
patrónom proti ohňu, suchu a povodniam. Socha je umiestnená pred kostolom. Je od
neznámeho autora, bola reštaurovaná v roku 1997.
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Socha sv. Jána Nepomuckého

Predpokladáme, že pochádza z 18. storočia. Bola umiestnená pred
kostolom. V súčasnosti je nahradená kópiou, originál je v budove
renesančného kaštieľa z dôvodu zvýšenej ochrany. Autoľ sochy je
neznámy. okolo hlavy sochy je päť hviezd, ktoľé symbolizujú
skutočnosť, že telo tohto mučeníka našli podľa piatich žiať.acich svetiel
po tom, ako ho zhodili na pnkaz Yáclava IY. z Kaľlovho mosta do
Vltavy.

Socha sv. Vendelína

Bola postavená v roku 1 844 zo Zákl.adiny zloženej Jozefom Feketeom
a jeho manŽelkou Annou, r' Pinkovou. Sv. Vendelín - ochľanca
pastierov je zobrazený v pastierskom odeve, na hlave má klobúk a ruky
má zopáté k modlitbe. Pravdepodobne mal pôvodne v ruke pastieľsku
palicu. Pri jeho nohách je zobrazený baranček a teliatko. Socha je
umiestnená na Dolnej ceste.

2.7 Výchova a vzdelávanie

Y znaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa výchovu a vzdelávanie detí zarok2OI6 v meste
poskýovali:
- detskéjasle,
- 6 materských škôl,
- 3 základné školy s mateľskou školou,
- 3 zák|adné školy a školské kluby,
- základnä umelecká škola,
- voľno časové aktivity v meste zabezpečovalo centrum voľného času.

2.8 Zdravotníctvo

Zdravotni staľostlivosť v meste poskýuje:
- poliklinika Šaľa (budova bývalej nemocnice),
- Centrum Zdravotnej Starostlivosti Duslo Šaľa,
- mnoŽstvo neštátnych zdrav otníckych ambulancií,
- pohotovosť,
- |2lekámi.
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2.9 Sociálne zabezpečenie

V meste Šaľa sa poskytovanie sociálnych služieb ľealizuje v súlade so zákonom č.44812008
Z.z. o sociálnych sluŽbách a zároveíl v kontexte so súvisiacimi právnymi pľedpismi
v sociálnej oblasti.

Mesto zabezpečuje pľostredníctvom Organizácie sociálnej starostlivosti viaceľé druhy
sociálnych sluŽieb v nasl edovných úč elo vý ch zanaďeniach :

o Detské jasle - okruŽná 1026l11,92] 01 Šaľa
o Denné centrum - klub senioľov
o Denné centrum č.l, Horná l952/ll,927 01 Šaľa
o Denné centrum č.2, Kráľovská792l35,9270| Šaľa
o Denné centrum č.3, Narcisová l948llg,g27 05Šaľa-Veča
o Denné centrum zdravotne postihnutých občanov ,I(iŽnaul.4,927 01 Šaľa
o Domov sociálnych služieb, okruŽná 1026/II,927 01 Šaľa
o Dom s opatľovatel'skou službou
o DoS Šaľa, Ul. V. Šľobára 572/ll,927 OIŠaľa
o COS Šaľa - Veča, Narcisová l948llg,927 05 Šaľa - Veča
o Nocl'aháreň, Paľtizánskaú' 1O32ll, 927 OI Šaľa
. Opatľovatel'skáslužba
o Stľedisko Šaľa, Ul. V. Šrobára 572l1l,927 O| Šaľa
o Centrum opatrovateľskej sluŽby Šaľa - Veča, Narcisová Ig48/lg,927 05 Šaľa -Veča
. Útulok, Partizánskaul. l032l1,g27 0l Šaľa
. NÍzkopľahové denné centrum, Partizánskaul. I032lI, 927 0l Šaľa
o Zariadenie pre seniorov, Nešpoľova I0II121,927 01Šaľa
o Domov Dôchodcov Šal'a, Nešporova Ig,927 01 Šal'a

2.10 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste sa realizuje v sieti inštitúciíz

Dom kultúry Šaľa
Dom kultúry Veča a Galéria umenia atvoľby
Kultúrne stredisko Večierka
Amťrteáter - letné kino
KniŽnica Jána Johanidesa
Mestská hala
Dom ľudového bývania _múzeum
Renesančný kaštieľ - výstava
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2.l1 Cestovný ľuch

Cestovný ruch v ľegióne Šaľa je postavený navyuŽivaní prameňov termálnych vôd. Termálne
kúpalisko Diakovce patrí k najväčším, najvybudovanejším azároveťl k najstarším zariadeniam
cestovného ruchu v okolí mesta Šaľa. Pri obci Kľáľová nad Váhom je rieka Váh prehradená,
cca 4 km od Šale, takžejetam veľká, všestranne ľekreačne využiteľnávodnáplocha s dĺŽkou
cca 12 km a šíľkou cca 2 km. Sú tu moŽnosti na kúpanie, jachting, windsuľfing, vodné
|yžovanie, ľybolov.

V blízkosti obce Kĺál'ová nad Váhom, cca 3 km od Šale je možné navštíviť detskú farmu -

HUMANITA, ktorá ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, moŽnosť vozenia na
poníkoch a koňoch, školu jazdenia pre deti a dospelých, ľôzne akcie pľe firmy a kolektívy'
celodenné školské výlety, kľátkodobé pobyty pre deti zo sociálnych ústavov a detských
domovov, moŽnosť zorganizovania countľy zábavy,jednoducho pobý v pľíjemnom prostredí
medzi zvieratamĹ

V okolí Šale nie je Žiadny náľodný paľk ani chľánená krajinná oblasť. Medzi chĺánené izemia
pati 7 prírodných pamiatok a chránených areálov v ľegióne Šale.

Chránené areály a príroďné pamiatky

Park v Močenku Močenok 5,87 ha
Bábske jazeto, Selice, Vlčany 3,52ha
Bystré jazierko, Tešedíkovo 2,00 ha
Čierne jazierko, Tešedíkovo 3,40 ha
Jahodnianske jazieľko, Neded 5,33 ha
Tľnovské mŕtve ľameno Trnovec nad Váhom 6,58 ha
Vlčanské mŕtve rameno' Vlčany 8,24ha

2.12 Spoľt

V oblasti špoľtu mesto Šaľa poskytuje priestor pre rôznorode ponuky športových podujatí
miestneho, ľegionálneho a medzinárodného významu uľčených pre širokú verejnosť, ktoré sa
tľadične uskutočňujú na rôznych športoviskách mesta.

K najpopulárnejším a obyvateľom najnavštevovanejším špoľtom je hádzaná - Ženy. Ich
špoľtová hala je postavená pri letnom kúpalisku, ktoľé bolo z vysokých prevádzkových
nákladoch zatvorene. V súčasnosti sa tam sústľeďujú skauti. Pre rozvoj špoľtu je vybudovaný
zimný štadión, tenisové kuľty, futbalový štadión, plaváreň (v roku 2019 bola od apríla
nefunkčná), kolkáľeň. Ak si Šaľania chcú zlepšiť kondičku alebo zdľavotný stav, môŽu tiež
využiť posilňovňu, ktorá je vo väčšej miere navštevovaná mladými ľuďmi. Sú pripravované
rôzĺe pľogramy pre dospelých a deti'
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2.13 Hospodáľstvo

Šaľa bola oddávna zameranÍĺna poľnohospodárstvo, ale počas industrializácie sa začal rozvoj
priemyselných odvetví. V povojnovom období sazačala stavba priemyselného podniku Duslo
Šaľa, a.s., z agrámeho mestečka sa stalo pľiemyselné mesto. Jeho činnosť je zameraná na
spľacovanie zemného plynu, ktorý je základnou surovinou pľe výrobu amoniaku. Podnik je
najväčším vyrobcom dusíkatých hnojív (granulovaných aj kvapalných) na Slovensku. Ďalším
qýrobným programom je vyroba gumáľenských chemikálií, dusantoxov a inhibítoľa na
vulkanizáciu základných komponentov proti staľnutiu gumy s pouŽitím v gumárenskom
a automobilovom priemysle.

Št u kt úra p o ĺIn ikate l's ké h o p ľo stre ďia :
- Poľnohospodárstvo 8,5 oÁ

- Ťažký priemys el37,0 oÁ

- Ľahký priemysel5,1%o
- Stavebníctvo l3,3 oÁ

- obchod a doprava l9,0 oÁ

_ ostatné sluŽby 17,1yo

2.14 Partneľské mestá

V oblasti druŽobných vzťahov má mesto dlhoročné kontakty s niekoľ[iĺni mestami
v zahraniči. Úsilím jednotlivých partneľských miest je prehÍbenie a zinteĺuívnenie kontaktov
predovšetkým v oblasti kultury, špoľtu, vzdelávania' samospľávnych činností a prospešnú
výmenu skúseností. Zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupľáci sa uzatváraju kaŽdoľočne
vždy začiatkom roka aj so špecifikáciou konkrétnychvzájomných aktivít.

Mesfu Šal'a ma qficitÍlne uzavreté medzintÍľodné nartnerské zmluuy s mestami:
oľoszlány (Maďarsko)
Konskie (Poľsko)
Telč (Česká republika)
Kuhmo (Fínsko)
Mogiľov Podolskij (Ukľaj ina)

Najaktívnejšie výmenné aktivity s druŽobnými mestami prebiehajú predovšetkým v oblasti
kultúry' Prevažnáčasť programu Šalianskych slávností je vyplnená vystúpeniami umeleckých
súborov z partnerských miest a to v ľôznych žánroch. Zároveň sa slávností v druŽobných
mestách zúčastňujú záujmovo - umelecké zoskupenia zo Šale, ktoré majú takto možnosť svoju
činnosť prezentovať aj v zaltaničí. Vzájomne návštevy prebiehajú aj na úrovni pľedstaviteľov
samosprávy, poslancov a zamestnancov mesta.
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3. Infoľmácie o vývoji obce z pohl'adu ľozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa bol schválený rozpočet na rok
2019. Mesto Šaľa v ľoku 20l9 zostavilo ľozpočet podľa ustanovenia $ 10, odsek 7) zákona č.

58312004 Z.z' o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ao Zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov. Rozpočet mesta Šaľa na ľok 2019 bol schválený v
progľamovej štrukture, pozostávajúcej z lĺ-tich progľamov ľozdelených do jednotlivých
podprogramov' ľesp. prvkov, v ktoqých boli alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 bol schválený Uznesením MsZ č. 8/2018 _ IX. dňa
06.l l.2018, 1. úpľava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č.4l20I9 - XII. dňa 16.05.2019
a 2. iprava rozpočtu bola schválená Uznesením MsZ č. 9l20l9 - XII. dňa 28.1 1'2019.

V priebehu ľoka primátor mesta vykonal 76 rozpočtových opatrení a 8 povolení na
prekľočenie rozpočtu, pri ktoých sa nezmenila výška schváleného rozpočtu.

Pľíjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

33 294 056 EUR
32 794 056 EUR

500 000 EUR

Schválený ľozpočet
2019

Rozpočet 2019 po
l. úprave

Rozpočet 2019 po
2. úpľave

Bežné pľíimv 18 44t 430 l8 536 562 18 983 403
Bežné vÝdavkv 17 736 780 18 201 797 18 600 087
Rozdiel 704 650 334 765 383 316

Kapitálové príjmy I 832 300 1 916 820 I 615 700
Kapitálové výdavky 8 324 540 8 998 738 8 533 169
Rozdiel -6 492 240 -7 081 918 -6 857 469

Pľíi mové fi nančné operácie 6 640 390 7 629 953 t2 634 953
VÝdavkové finančné opeľácie 852 800 882 800 5 6ó0 800

5787 590 6747 t53 6 974 r53
Rozdiel
PRIJMY SPOLU 26 914 120 28 083 335 33 294 056
VYDAVKY SPOLU 26 9r4 120 28 083 335 32 794 056
ROZDIEL 0 0 500 000
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3.1 Plnenie pľíjmov a čeľpanie qidavkov za rok2019

Rozpočet na ľok 2019 a skutočnosť k3L.1220l9 znázoňlje nasledujúcatabul'ka:

3.2 Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu mesta za rok2019

K 3I.I2.20l9 boli celkové príjmy naplnené v sume 32 452 369 EUR, čo je 97 ,47 % plnenie oproti
schválenému rozpočtu.

Bežné príj my ( 1 00'200'3 1 0)

Bežné príjmy v roku 20l9 boli ľozpočtované v celkovej sume l8 983 403 EUR a skutočné plnenie k
3l.I2.20l9 bolo v sume 18 846 856 EUR, čo je99,28 % plnenie rozpočtu.

v EUR
Rozpočet

20t9
Skutočnost'k

31.12.2019
Bežné oríimv_ (100. 200. 300) l8 983 403 18 846 8s6
Bežné výdavky- (600) l8 600 087 17 806 019
Rozdiel 383 316 1 040 837

Kapitálové pľíimv- (200. 300) t 67s 704 l 691 115

Kapitálové výdavky_ (700) 8 533 169 8 262 798
Rozdiel -68s7 469 -6 57r 683

Pľíimové finančné opeľácie- (400' 500) t2 634 9s3 I I 914 398
Výdavkovó finančné opeľácie- (800) s 660 800 5 587 014
Rozdiel 6 974 r53 6 327 383

PRÍJMY sPoLU 33 294 056 32 452 369yŕuĺvry sPoLU 32 794 0s6 31 655 831
ROZDIEL 500 000 796 538

Bežné a kapitálové pľíi mv 20 659 103 20 537 971
Bežné a kapitálové vÝdavkv 27 133256 26 068 81ó
Rozdiel -6 474 153 -5 530 845

Hlavné kategóľie
ekonomickej klasifikácie Názov ekonomickej klasifikácie ľozpočet

2019
skutočnost'

2019
100 Daňové príimv 10 694 00C t0 656 312
200 Nedaňové príimy 2937 065 2 894 558
300 Gľanty a tľansfery 7 028 038 6987 102
400 Príjmy z tľansakcií s finanč. akt' a pas. 654 453 557 699
500 Prijaté úvery a návľatné ťrnančné výpomoct 1 I 980 50C r l 356 698
600 Bežné výdavky l8 600 087 l7 806 019
700 Kapitálové výdavky 8 s33 169 I262798
800 Výdavky z tľansakcií s finanč. akt. a pas. s 660 800 5 587 014
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BeŽné príjmy Rozpočet 2019 Skutočnost'
k31.12.2019

a//o
plnenia

Daňz príjmov Fo 8 900 000 8 870 087 99,66

Daňz nehnuteľnosti 910 000 903 629 99,30
Komunálny odpad
fyzické osoby s30 000 516 939 97 54
Komunálny odpad
právnické osoby 150 000 160 715 107,14

ostatné dane 204 000 204 941 100,46

Príimy z vlastníctva 672 400 660 213 98,20

Administratívne a iné
poplatky I 882 215 r 187 712 94,98

ostatné príjmy 220 350 256 693 116,49

Transfery s s14 438 s 48s 866 99,48

Spolu 18 983 403 18 846 8s6 99,28
v ELIR

Kapitálové príj my (230, 320)

Kapitálové príjmy boli dosiahnut é z odpredaja majetku mesta a z pnjmu z grantov v celkovej výške
1' 69l 115 EUR čo je 100,92 oÁ plnenie rozpočtu.

Kapitálové príjmy Rozpočet
2019

Skutočnost'
k31.12.2019

o//o
plnenia

Príjmy zpredaja 162 r00 189 879 1r7,14
Kapitálové granty 1 513 600 1 50r 236 99,18
Spolu 1 675 700 1 691 115 100,92

v EUR

V roku 2019 boti príjmy z grantov a transfeľov nasledovnó :

Poskytovatel' Suma v EUR Učel

Dotácia zUraduvlády 37 000 Multifunkčne ihrisko Ul. 8. mája

ZdruŽene prostriedky 10 000 MK Feketeházyho ulica
Grant MZP SR 79 403 Zniženie energetickej náročnosti budovy MsU

Grant MPa RV SR 72 s32
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného
aľeálu

Gľant MŽP SR 297 327
Rekonštrukcia kulturneho domu Šaľa _ Veča -
zniženie eneľgeti cke j náročno sti

Gľant MPaRV SR 438 407
Revitalizácia veľejných medziblokových priestorov
sídliska Veča

Gľant MPSVaR SR 56 344

Zmenasystému zberuodpadov v meste Šaľa v časť
Veča prostľedníctvom systému polopodzemných
kontaineľov

Grant MPaRV SR 129 846 Učebne v ZŠ

Grant SPP 10 000
Multifunkčné ihrisko v ZŠ s MŠ Bernolákova -
prostriedky sa presúvaiú do roku 2020

Grant MAJK 236 278
Tematické ihrisko ako ľeplika historickej pamiatky
MAJK
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Grant MV SR 9 000
Rozšíľenie kamerového systému - pľostriedky sa
pľesúvaiú do roku 2020

Grant MDaV SR 125 100 Technická vybavenosť k býom
Spolu r 501 236

Pľíjmové finančné opeľácie (400' 500)

Pľíjmové finančné opeľácie boli naplnené v celkovej ýške |I 9l4 398 EUR, čo je 94,30 % plnenie
rozpočtu.

Príjmové finančné opeľácie boli tvoľené:
o pľíjmom z úveru zo Šrnľ vo výške 5 084 000 EUR. Úveľ boli použitý na kúpu l16 bj. na

Kráľovskej ulici.
o komerčnými úvermi:

o vo výške 14] 438 EUR - tento úver bol schváleĺý MsZ Uznesením č,.9/2017 - X vo
výške 850 000 EUR a pouŽitý bol v ľoku 2018 vo výške 708 562 EUR, v roku 2019
mesto tento úver dočerpalo nasledovne:

Použitie úveru Suma

Rekonštrukcia MsU 15 232

Rekonštrukcia MK Horná ul 8t 027

Rekonštrukcia KD Saľa - Veča 45 r79

SPOLU 141 438

o vo výške 89 1 3 5 0 EUR - tento úver bol schválený lĺIsZ Uznesením č. 4/2019 - XII vo
výške l 250 000 EUR. Mesto nevyčerpalo v roku 2019 všetky úveľové pľostriedky
a časť úveru V sume 358 650 EUR bude použitáv roku 2020. Čerpanie úveru v roku
2019 bolo nasledovné:

o Použitie úveru Suma

Proj ektová dokumentácia 21 230

CoV - klimatizácia 412',7

Cyklotľasa _ výkup pozemkov T6 T4O

Rekonštrukcia verejného osvetlenia ll5 000

Rekonštrukcia MK Homá ul. 37 6t7

Rekonštrukcia chodníkov 49 926

MS DruŽstevná - rekonštrukcia elektroľozvodov, sociálnych
zanadeni

r48 2r8

MŠ ol<ĺuŽná rekonštrukcia kanalizácie' sociálnych
zaiadeni

14 976

ZS Hollého _ ľekonštrukcia strechy 18 805

ZUs _ ľekonštrukcia počítačovej učebne 9 945
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ZUŠ - elektroinštalačné práce 60 00s

CV Č - reko nštruk cia kanalrizáci e, s o ci ál ny ch zaiadeni 6 936

Rekonštrukcia KD Šaľa _ Veča, vybavenie 245 783

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Veča 22324

Skate Park t3 756

Multifunkčné ihrisko MAJK 17 951

Multifunkčné ihľisko Ul. 8. mája 21 449

Detské ihriská 7 263

Technická vybavenosť k býom 59 900

SPOLU 891 350

príjmom z kontokorentného úveľu vo výške 777 372 EUR. Tieto ťrnančné pľostľiedky boli
pouŽité na vykrýie časového nesúladu medzi príjmami a ýdavkami v priebehu roka 2019
a čiastka vyjadruje koľko ťrnančných prostriedkov za celý rok si mesto muselo dohromady

Xpož1čať. Cerpanie finančných pľostriedkov predstavuje kumulatívnu čiastku všetkých
debetných transakcií za celý ľok, pričom mesto individuálne nepľekľočilo schválenú sumu
500 000 EUR. K31.12.2019 mesto splatilo celý kontokorentný úver.

príjmom zreštrukturaliruÍcie bankových úverov vo výške 4462 539 EUR. MsZ schválilo
Uznesením MsZ č,.9l20l9 - XII reštrukturalizáciu bankových úveľov v Slovenskej sporiteľni
a.s. Po vyhodnotení cenových ponúk jednotlivých bánk, mesto čerpalo nový bankový úver
v UniCredit Bank Czech and Slovakia vo výške 4 462 539 EUR. Týmto úverom mesto
splatilo všetky úvery v Slovenskej sporiteľni.

príjmom z prekleňovacieho úveru - MsZ schválilo Uznesením MsZ č. 912019 _ XII čerpanie
preklenovacieho úveru vo výške 400 000 EUR. V čase jeho schvaľovania nebolo isté, či do
konca roka 2019 budú mestu refundované finančné prostriedky zpľojektov (multifunkčné
ihrisko MAJK, ľekonštrukcia KD Šaľa - Veča, vybudovanie učební v ZŠ arevitalizácia
vnútrobloku na sídlisku Veča) a pľeto si dalo mesto tento úver schváliť. Koncom ľoka 2019
boli mestu nakoniec všetky finančné prostriedky ztýchto pľojektov refundované amesto
nemuselo preklenovací úver čerpať.

prostľieďkami z rezervného fondu. Rezervný fond bol vývorený zo zostatku pľostriedkov z
roku 2018 v celkovej sume 499 872,37 EUR a použitý bol vo výške 366 207,52 v zmysle
Uznesenia 4/2019 - VIII. Na účte rezervného fondu zostali k 3l.l2.20l9 nevyčeľpané
prostriedky vo výške |34 182,89 EUR, z toho finančné pľostriedky vo výške l33 592,48 EUR
boli schválené na vybudovane stanovíšť polopodzemných kontajnerov . PouŽitie rezervného
fondu bolo v roku 2019 nasledovné:

a

Použitie rezeľvného fondu Suma

Polopodzemné kontajnery 57 407,52

Rekonštrukcia MK Horná ul. 200 000,00

Splátky istiny 108 800,00

SPOLU 366207,52

-24-



o účelovo viazanými Jinančnými prostriedky nedočerpanými v roku 2018 vo výške
79 44I EUR. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2019 použité na konkrétne účely
(dopravné Žiakom - l 883,26 EUR, starostlivosť o nesvojprávnu osobu _ 2 208,65 EUR,
grant z Audiovizuálneho fondu na materiálne vybavenie kina - 1 595 EUR, vratka
nevyčerpaných finančných pľostriedkov za chodníky - 1 897,87 EUR, nevyčerpané ťrnančné
prostriedky na účtoch jedální - 28 l99,57 EUR, projekty asistentov na zilk|adných školách -
I7 267,37 EUR a na opravu a ľekonštrukciu hasičskej zbľojnice dobľovoľných hasičov _ 26
389,28 EUR).

o Jinančnými pľostriedkami z prtjatých zúbezpek za byty boli v sume 112 050,8ó EUR. Tieto
Íinančné pľostriedky nevsfupujú do výsledku hospodárenia, keďŽe to nie sú vlastné
pľostriedky, s ktoými by mohlo mesto disponovať a pouŽiť ich na svoju prevádzku. Sú to
finančné prostľiedky nájomníkov v mestských bytoch. Tieto im budú vľátené v pipade, že
ukončia v byte nájomný vzťah.

3.3 Hodnotenie výdavkovej časti ľozpočtu mesta za rok20t9

Za rok 2019 boli celkové výdavky čerpané v sume 3 1 655 83 1 EUR, čo je plnenie na 96,53 oÁ.

Bežné vydavky (600)

Boli k 3|.|2.2019 čerpané vo výške 17 806 019 EUR, t.j. 95,73 'Á zo schváleného ľozpočtu
18 600 087 EUR. Tieto výdavky boli pouŽité na úhradu bežných záv'äzkov mesta v jednotliqých
programoch rozpočtu nasledovne:

Progľam Rozpočet
2019

Skutočnostn
k31.12.2019

o//o
plnenia

l. Plánov., manúm. a kont. 308 552 274 403 88,93

2. Propaeácia a maľketing 57 372 42 375 73,86
3. Interné sluŽby 313 959 26t 983 83,44
4. SluŽby občanom 61 450 49 713 80,90
5.Bezpeč., právo a poriadok 1 025 3ó0 1 003 263 97,84
6. odpadové hospodárstvo 737 264 736 096 99,84

7. Komunikácie 567 970 552 531 97,28

8. Doprava r73 920 170 000 97,75
9. Vzdelávanie 9 158 594 8 892 272 97,09
l0. Spoľt 435 170 38s 172 88,51

11. Kultura 910 528 890 987 97,85

12. Prostľedie pľe Život 461 330 425 443 92,22
l 3. Sociálna starostlivosť 1 859 913 t 743 23s 93,73

l4. Blývanie 425 200 334 946 78,77
l5. Administratíva 2 103 sos 2 043 601 97,15

spolu 18 600 087 17 806 019 95,73
v EUR
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Kapitálové výdavky (700)

Boli k 31.12.2019 čeľpané vo výške 8262 798 EUR, t. j. 96,83 oÁ zo schváleného rozpočtu
8 533 169 EUR nasledovne:

Investičné akcie
Rozpočet

2019
Skutočnost'

k31.12.2019
Dopravný geneľel 24 000 23 256
Pľoiektová dokumentácia 77 870 52 398
ZĺiŽenie energetickei náľočnosti MsU 191 48s 191 109

MsU - výpočtová technika 8s0 822
CoV klimatizácia 5 100 4 r21
Výkup pozemkov 16 t4s 16 145
MsP - telekomunikačná technika 2 500 2 496
Rekonštruk cia požiamei zbľojnice 5 100 5 084
Kamerový systém 3 600 3 512
Modernizácia Vo 1 15 000 1 t5 000
Stanovištia kontaineľov 230 000 57 408
Rekonštrukcia MK Horná 320 000 3r8 645
Rekonštrukcia, výstavba ostatných MK 26 200 20 000
Rekonštrukcia chodníkov s0 000 49 926
Cyklotrasa 78 898 76 r73
MŠ s. mája - mangel 2 600 2 599
MŠ Budovateľská so ŠJ - digestoľ I 800 I 800
MS Budovateľská so SJ - vodovodná prípoika 14 840 14 640
vĺŠ DruŽstevná so ŠJ - rekonštrukcia soc. zar.,
elektroinšt. práce

149 000 148 2r8

MS P.J. Safáľika so SJ - rekonštrukciadlažby a
obkladov v ŠJ

3 300 3 300

MŠ P.J' Safárika so SJ - spoľák do SJ 2 900 2 900
MS okružná so SJ - rekonštrukcia elektrických
ľozvodov

13 000 13 000

MŠ okruŽná so SJ - rekonštrukcia kanalizácie
rozvodov a soc. zaiadeni

ls 000 t4 976

ZŠ s MŠ Bemolákova - kamerový systém 3 000 3 000
ZS s MŠ Bernolákova - vybavenieiedálne 10 000 10 000
ZS Hollého so ŠJ a Šro - dovybavenie iedálne 9 s00 9 500
Zs Hollého so SJ a Sro - učebne 42 58r 42 575
ZS Hollého - haváľia strechy 26 000 25 905
ZŠ J. Muľgaša so Šĺ a Šrcp - vybavenie ŠJ 26 200 26 200
ZS J. Murgaša so SJ a ŠKD - stavebné úpľavy
učebne

8 507 8 503

ZŠ J. Muľgaša so Šĺ a Šro - technické
zhodnotenia multifunkč. ihriska, výmena deliacej
priečky v ŠJ

14 000 t2 629

ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a Šro - dovybavenie
Šl

t0 000 10 000

ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a Šro - stavebné
úpľavy učebne

75 100 75 066

ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a Šro - kosačka 3 500 3 500
ZŠ J.C. Hronského so ŠJ a Šro - 8 591 8 591
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vzduchotechnika, vybavenie do ŠJ
ZŠĽ. Štúra so Šĺ a Šro- stavebné úpľavy učebne 15 500 ts 462
ZŠĽ. Štúľa so Šĺ a Sro - elektrické výklopné
panvy, vybavenie ŠJ

17 800 17 800

ZŠ s MŠ P.Pázmaílas VJM - stavebné úpravy
učebne

r0 747 10 668

CVC - rekonštrukcia vodovodných a
kanalizačných potrubí

49 000 48 994

CVČ - ľekonštrukcia kanalizačnei prípoiky 7 000 6 936
ZUŠ - stavebné úpravy učebne 10 000 9 945
ZUŠ - elektroinštalačné práce 60 100 60 005

ŠH - rekonštrukcia 17 r70 r7 167

ľekonštrukcia budovy SD Veča 605 000 s9t 439
r ev ita|izácia vnútľobloku sídlisko Veča 450 000 446 481

Multifunkčné ihrisko 8. máia s8 s00 s8 449

Ihriská 9 500 7 263

Nemocničný paľk - voliéry, staine, výbehy 3 500 3 004
Multifunkčné ihrisko MAJK 314 000 282 05r
Skate park 14 785 13 756
Cintorín Šaľa - Vo 21 500 2t 347
Participatívny rozpočet 6 000 s 034
DD - kapitálové výdavky na dovybavenie s 000 5 000
Výstavba bytov _býový dom A - |I6bj.zo
SFRB

5 084 000 5 084 000

Technická vybavenosť k bytom - dotácia 125 100 125 100

Technická vybavenosť k bytom - vlastné zdroie 59 900 59 900
5 % spoluúčasť mesta na proiektoch EU 2 900 0

Investície spolu 8 533 169 8262 798
v EUR

Výdavkové finančné opeľácie (800)

Pľedstavujú splátky istiny z úverov, ktoľé mesto Šaľa spláca v zmysle uzatvorených zmlúv, lízingové
splátky, ľeštrukturalizáciu bankových úveľov a vrátenie zäbezpiek. Tieto ťrnančné opeľácie sú
rozpočtované k uľčitému programu' podprogľamu či prvku ľozpočtu.
V roku 2019 boli výdavkové finančné operácie vo výške 5 587 014 EUR. Z tejto sumy boli použité
finančné prostriedky v sume I98 231 EUR na splátky istín z poskýnutých dlhodobých komerčných
úveľov. Ňa splátku istín z úveľov zo ŠFRB mesto pouŽiloll0 080 EUR. Ďalšiu časť výdavkových
finančných operácií tvorili výdavky na splátky lizingl za automobily zakúpené v roku 20l5 a nový
automobil zakipený v roku 2019 pre potreby MsKS celkom v sume 26 832 EUR. Do výdavkových
ťrnančných operácií vstupujú aj výdavky v súvislosti s vľátenými zábezpekami za býy v Sume

11 961 EUR. V ľoku 2019 mesto čerpalo kontokorentný úveľ. Mesto použilo kontokorentný úver na
vykrýie časového nesúladu medzi príjmami a ýdavkami v priebehu roka. Celková kumulatívna
výška takto použitých finančných prostriedkov za celý ľok 2019 bola v sume 7J7 372 EUR, ktoru
mesto k3|.L2.2019 aj splatilo. Koncom roka mesto ľealizovalo reštruktuľa|izáciu existujúcich
komerčných úverov. UŽ spomínanou reštruktura\izáciou úverov došlo k splateniu pôvodných
bankov'ých úverov v Slovenskej sporiteľni a's. v sume 4 462 539 EUR čerpaním nového úveru
v UniCredit banke a.s.. V dôsledku tejto reštrukturalizácie úverov došlo vyraznejšiemu náľastu
jednak výdavkových, a|e aj príjmových finančných operácii. Štrukturu výdavkových Íinančných
operácii a ich čerpanie v jednotlivých ľokoch obsahuje nasledovná tabuľka:
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Rozpočet na ľok
2019

Skutočnost'
k31.12.2019

7o plnenia

Splátky istiny bankových úverov 2t3 rr5 198 23r 93,16
Splátky istiny Šľ'ng I l0 185 l r0 080 99,90
Lizins 32 500 26 832 82,56
Kontokorentný úver s00 000 777 372 155,47
Re štruktur alizáci a úvero v 4 805 000 4 462 539 92,97
Vrátené zábezpeky 0 lt 961 0
VÝdavkové fin. opeľácie spolu 5 660 800 s 587 014 98,70

v EUR

3.4 Hospodáľenie príspevkovej oľganizácieoss
Mesto Šaľa je znaďovateľom príspevkovej organizácie- Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa
(oss).

Hospodáľsky výsledok oSS za rok2019

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 31'12.20|9 vyplýva, že výnosy otganizácie
v účtovnom období roka 2019 predstavovali 1173189 EUR, na svoju pľevádzku organizácia
vynaloŽila náklady l 161 189 EUR a hospodárenie skončila so ziskom vo výške Il 999 EUR.

Účtovná závierka oss k 3l.12.2019

Súvaha organizácie zostavená k závierkovému dňu 3L|2.2019 vykazuje nasledovný stav aktív
a pasív.

Súvaha oSS mesta Šal'a k 31.12.2019
AKTIVA Stav

k 31.12.2018
Stuv

k 31.12.2019
A. Stále aktíva
l. Dlhodobý nehmotný maietok 0,00 0,00
2. Dlhodobý hmotný maietok r1r 046,93 r00 426,93
B. obežný maietok
1. Zásoby I169,94 1320,51
2. Zičtovanie medzi subiektami vereinei správy I 818,78
3. Pohľadávky 8 900,80 8 221,85
4. Finančný maietok 29 267,96 76 916,96
5. Casové rozlíšenie 2148,10 r 774,69

Aktíva celkom 154 352,51 188 721,00
PASIVA

C. Vlastné zdľoie kľytia
1. Nevysporiadaný výsledok hospodáľenia min. rokov -21008,41 -42113,rr
2.Peŕlúné fondy 0,00 0,00
3' Hospodársky výsledok beŽného účtovného obdobia -21 164,70 11999,40
D. Zánäzky (cudzie zdľoie)
|. Zilčtovanie tľansfeľov rozpočtu obce a VUC rrr 046,93 127 767,06
2.Pďlaté preddavky 4 010,05 2 240,05
3. Záväzky zo sociálneho fondu r 267,25 2 287,72
4.Záväzky z obchodného styku 3 023,78 3 988,71
5. Záväzky voči zamestnancom 41 156,53 44 r31,70
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6. Záväzky voči inštituciám sociá]'. zabezpeč,' a daňové záv. 26 649,37 28 560"07

7. ostatné priame dane 4 582,29 5 305,07
8. Transťery a ostatné zúčt. so sub'iektmi mimo VS 880,84 476,13
9. Iné zŕlväzky r 306,02 r 609,54
10. Casové ľozlíšenie 2 602,56 2 528,66

Pasíva celkom 154 352,51 188 721,00
v EUR

Yýkaz ziskov a strát

Po uzatvoľení analýických a syntetických účtov ku dňu 3I.l2.20I9 bol vypracovaný nasledovný
výkaz ziskov a strát:

Yýkaz ziskov a stľát k3l.l2.20l9
vÝNoSY

Stav
k 31.12.2018

Stav
k31.12.2019

l . Tržby za predaj sluŽieb 196 904,45 227 997,68
2. ostatné pľevádzkové výnosy 8 905,21 l73l,6r
3. Zilčtovanie ľezeľv a opľav. polož. z prev. a fin. činnosti 220,01 21,20
4. Uroky 0,00 0,00
5. Prevádzkové dotácie - transfery zrozpočta mesta 53ó 600'00 513 3 10,00

6.Bežné transfeľy zrozpočtu mesta - dotácia MPSVaR SR r49 82r,77 177 960,14
7. Transfery zo ŠR (UPSVaR, IAZASD 83 710,04 239 957,r0
8. Výnosy s kapitálových tľansferov 10 620,00 10 620,00
9.Bežnétransfeľy od ostatných subiektov mimo VS 138,70 1591,16

Yýnosv spolu: 986 920,18 1173188,89
NAKLADY

l 0. Spotľebované nákupy 92 907,39 89 244,19
11. SluŽby 20 467,46 23 83r,14
12. osobné náklady 877 217,03 I 030 303,46
13. Dane a poplatky I 156,64 1 156,04

14. ostatné náklady naprevádzkovú činnosť 256,28
1 5. odpisy hmotného investičného maietku 10 620,00 10 620,00
16. odpis ÍezeÍvy a oprav. poloŽ. z Zprev. a fin. činnosti 2 919,44 3 349,49
17. ostatné finančné náklady 2 540,64 2 684,57

Náklady spolu: 1 008 084,88 1161189,49
ZISK/STRATA -21164,70 +11999,40

v EUR

Z učtovnej závierky k súvahovému dňu 3l.12.2019 vypl1ýva, Že organizácia účtovný ľok 2019
skončila s kladným hospodáľskym výsledkom vo výške ll999,40 EUR.

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

Hodnota majetku spoločnosti za rok 20Í9 bola vykázaná vo výške 4 597 769 EUR (netto).

NeobeŽný majetok v celkovej hodnote 3 189 896 EUR tvorí dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
(pozemky vo výške 168 498 EUR, stavby vo výške 1 628 081 EUR, samostatné hnuteľne veci a
súbory hnuteľných vecí vo qýške 974 476 EUR, obstaľávaný dlhodobý hmotný majetok vo výške
4L8 842 EUR). Podiel neobeŽného majetku z celkových aktív pľedstavuje 69 %. obeŽné aktíva sa
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podieľajú na majetku 30 oÁ a časové rozlíšenie aktív predstavýe 1oÁ

Vlastné imanie tvoriace 48 % - ný podiel na celkových pasívach pľedstavovalo k
3I.I2.20l9 hodnotu 2 2I8158 EUR. Na rovnakej úľovni V poľovnaní s minul;fĺn ľokom zostalo
základné imanie (I 466 877 EUR), fondy zo zisku (23I 175 EUR) a výsledok hospodárenia
minulých rokov (I4I 730 EUR). Kapitálové fondy boli k 3l.12.2019 vo výške 34I 316 EUR
a spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v hodnote 37 060 EUR po
zdaneĺi.

Záväzky k 31.12.2019 tvorili 45 oÁ z celkových pasív. Najväčší podiel ĺa závázkoch pľedstavujú
bankové úvery evidované v hodnote l 356 893 EUR' Zostatok úveru na rekonštrukciu tepelného
hospodáľstva je 632 850 EUR. Na základe Zm|uvy o účelovom úveľe na financovanie
modemizácie tepelného hospodárstva bola schválená suma 1 800 tis. EUR. Z toho bola vyčerpaná
vroku 2019 suma 449720 EUR. Zostatok k31.12.2019 je 433 053 EUR. K31.12.2019 bol na
kontokorentnom účte zostatok 290 990 EUR.

Spoločnosť MeT Šaľa, spol' s r.o. dosiahla za rok 2019 celkové výnosy 2 805 982 EUR pri
celkových nákladoch 2 768 922EUR, čo predstavuje výsledok hospodárenia po zdanení v hodnote
37 060 EUR. Pridaná hodnota v roku 2019 bola tvorená vo výške 739 298 EUR, čo predstavuje
38 910 EUR na zamestnanca pľe priemernom prepočítanom stave zamestnancov.

V roku 2019 boli rca|izovane investície zametané na zvýšenie využitia geotermálnej vody. Cena
investície bola 5l1 488 EUR. Úspešne bola ukončená investícia pripojenia býového domu CITY
PARK na centľálne vykuľovanie v celkovej sume 85 671EUR.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba arozvod tepla. Spoločnost'vroku 20l8
začala podnikať voblasti správy aúdržby býových anebýových objektov. od l.4.20I8
zabezpečuje na zák|ade mandátnej zmluvy komplexnú staľostlivosť o nájomné byty a nebytové
priestory vo vlastníctve mesta Šaľa' Ku koncu roka2079 spravovala celkom 40ó býov.
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4. Výsledok ľozpočtového hospodáľenia mesta Šaloa za rok20l9

BnŽľÝ nozpočrT @R):
BeŽnepríjmy: 18 846 856,07 EUR
BeŽné výdavky: l7 806 018'ó9 EUR
Prebytok: I 040 837,38 EUR

KAPITÁLoVÝ ROZPočET ffR):
Kapitálové príjmy: 1 619 l15,l4 EUR
Kapitálové výdavky: 8262 797,80 EUR
Schodok: -6 571682,66 EUR

Výsledok rozpočtového hospodáľenia $10, ods.3, písm. a)' b) je schodok: 5 530 845'28 EUR

FINANčNE OPERÁCIE :

Príjmové finančné operácie: l| 914 397'87 EUR
Výdavkové finančné operácie: 5 587 0l4,44 EUR
Pľebytok podl'a $10, ods. 3, písm. c) : 6 327 383'43 EUR

PRIJMY SPOLU: 32 452 369,08 EUR
vÝoĺvrY SPoLU: 31 655 830,93 EUR
Rozdiel : 796 538,15 EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia po zarátaní finančných operácií za rok 2019 je vo výške
796 538,15 EUR.

Nevyčerpané účelovo uľčené prostriedky (spolu v sume 407 633,4I EUR) poskýnute
v predchádzajiĺcom rozpočtovom roku zo ŠR, ztozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu
boli nasledovné:

* l770,68 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku obvodného úľadu v Nitre
na dopravné Žiakov zarckzDlg,
* 93 067,70 EUR - nevyčeľpané finančné prostriedky z príspevku na stľavné žiakov za rok
2019,
* 2 533,97 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou
o nesvojprávnu osobu zverenu do opatrovníctva mesta,
* 44 684,54 EUR - účelovo viazane prostriedky na tvoľbu fondu opráv a'Údržby, ktoľý je
mesto povinné tvorit' v zmysle zákoĺa č. 44312010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní,
* 53 729,55 EUR - finančné pľostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,
* 7 846,59 EUR - finančné pľostľiedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie
potravín,
* 100 089,89 EUR - účelovo určené prostriedky na zäbezpeky, ktoré uhľadili nájomníci
v mestských býoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vľátené,
* 9 000 EUR _ nevyčerpané prostriedky poskýnuté MV SR na kamerový systém,
* 10000 EUR - nevyčerpané pľostriedky poskytnuté zgrantu SPP na ihrisko ZS sMS
Bernolákova,
* 79 996,49 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR na asistentov
učiteľov vzŠ l. C. Hronského so ŠJ aŠKD, zŠ ľ. Štúľa so Šĺ aŠrp aZŠ sMŠ
Beľnolákova so ŠJ a Šro
* 4 914 EUR - grantz Fondu na podporu umenia pre MsKS,
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Po vylúčení účelovo uľčených finančných prostriedkov sa vzmysle $15, ods. 1., písm'
c) zákona58312004 o rozpočtových pľavidlách pridetia do rezeľvného fondu finančné prostľiedky
vo výške 388 904'74 EUR. V ľoku 2020 sa zrezervného fondu použije Íinančná čiastka
388 900 EUR nasledovne:

* na financovanie bežných výdavkov 73 900 EUR (na zálkl'ade Zákona 67/2020
o mimoriadnych opatľeniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID $36 ods. 2
,'obec môŽe počas obdobia pandémie až do 31.l2.202l na zák|ade rozhodnutiaMsZ pouŽiť
na úhradu beŽĺých výdavkov pľostriedky rezervného fondu").
* na financovanie ľekonštľukcie MsKS 200 000 EUR
* na financovanie ľekonštľukcie veľejného osvetlenia vo výške 115 000 EUR
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5. Infoľmácia o vývoji obce z pohl'adu účtovníctva za materskú
účtovnú jednotku a konsolidovaný celok

5.1 Majetok
a) za mateľskú účtovnú jednotku

Názov ZS k 1.1.2019 vEUR KZ k 31.12.2019 vEUR
Majetok spolu 46 350 451,66 53 1,20 679,3t

Neobežný majetok spolu 36 756148,62 42 960 051,22

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok l0 893,00 7158,00

Dlhodobý hmotný majetok 30 654 78r,87 36 861 819,47

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

obežný majetok spolu 9 592 224,67 10 r57 661,30

z toho :

Zásoby 1 104,33 1 037,88

Zúčtovanie medzi subjektami VS 7 93r 586,70 8 203 313,57

Dlhodobé pohľadávky 0 0

Kľátkodobé pohľadávky 576126,99 534 999,6r

Finančné účty 1 083 406,65 I 4r8 3t0,24

Poskýnuté návľatné fin. výpomoci 0 0

Poskýnuté návratné fin. výpomoci 0 0

Casové rozlíšenie I 478,37 2 966,79
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b) za konsolidovaný celok

5.2 Zdrojekľytia
a) za mateľskú účtovnú jednotku

Názov ZS k 1.1.2019 vBUR l<lL k 31.12.2019 vEUR

Majetok spolu 49 894 727,97 57 901 479,10

Neobežný majetok spolu 46 838 715,76 53 838 043,87

ztoho:

Dlhodobý nehmotný maj etok 10 893,00 7 158,00

Dlhodobý hmotný majetok 42 203 626,01 49 206 689,t2

Dlhodobý ťrnančný maj etok 4 624196,75 4 624 196,75

obežný majetok spolu 3 007 702,02 4 014 747,88

ztoho

Zásoby 27 620,94 41 642,90

Zučtovanie medzi subjektmi VS 37 158,82 38 104,04

Dlhodobé pohl'adávky 0,00 0,00

Krátkodobé pohlädávky 1276 605,16 r 828 234,49

Finančné účty r 666 317,10 2106 766,45

Poslrytnuté návratné fin' výpomoci dlh. 0,00 0,00

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

Časové ľozlíšenie 48 310,19 48 687,35

Názov ZS k 1.1.2019 vEUR KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie azáľäzky spolu 46 350 45r,66 53 r20 679,31

Vlastné imanie 28 086 940,63 28 315 686,27

z toho :

oceňovacie rozdiely 0 0

Fondy 0 0

Výsledok hospodárenia 28 086 940,63 28 3r5 686,27

Záväzky 8 620 662,47 14 344 341,06

z toho :

Rezeľvy 0 0

Zuétovanie medzi subjektami VS 29 867,54 t30 640,20

Dlhodobé záväzky 3191 542,84 8 717 667,85

Kľátkodobé záväzky 1 17r 269,61 1033 493,78

Bankové úvery a výpomoci 3 627 982,48 4 462 539,23

Časové rozlíšenie 9 642 848,56 10 460 651,98
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b) za konsolidovaný celok

5.3 Záväzky Mesta Sal'a k3l.12.2019

Názov I<,Lk 1.1.2019 v EUR KZ k 31.12.2019 vEUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 49 894 727,97 57 901 479,10

Vlastné imanie 28 629 159,24 28 939 398,50

z toho

oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

Fondy 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia 28 629159,24 28 939 398,50

Záväzky 10 508 855,45 t7 266 878,01

z toho

Rezervy 30 41 1,16 25 815,65'

Zičtovanie medzi subjektmi VS 29 867,54 157 980,33

Dlhodobé záväzky 3 999 163,54 8 877 612,91

Kľátkodobé záväzky 2 078 520,12 2 386 036,92

Bankové úvery a výpomoci 4 370 893,09 5 819 432,2

Casové ľozlíšenie t0 756 713,28 tt 695 202,59

Záväzky v EUR k31.12.2019
kľátkodobé zánäzkv
dodávatelia 32l 39911,8,62

nevyfakturované dodávky 326 62 060,20

zamestnanci 331 173 530,98

zúčtov. s oľg. soc. azdtav. poist. 336 107 298,27

ostatné priame dane 342 29 597,87

ine záväzky 379,325 r53 752,95

záväzky znáimu474 4 583,32

ostatné záväzky krátkodobé 479 93 55r,57
ostatné zúčtovanie ľozpočtu obce 357 94 838,38

zúčtovanie transferov subi. ver. spľávv 35 801,82

tľansfery so subi. mimo veľeinei správv 372 10 000,00

beŽné bankové ivery 46I 0,00

spolu 1164133,98

dlhodobé zá.ľäzkv
bankove úveľy 46I,479 t3 r43 185,95

záväzky znájmu474 7 636,28

závázky zo sociálneho fondu 472 29 384,85

spolu 13 180 207,08

Celkom 14 344 341,06
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5.4 Pohl'adávky mesta Šal'a k31.12.201g
Pohl'adávky Stav k 31.12.2019

daň z nehnuteľnosti 62 874,67
daňz nehnuteľnosti - úroky z omeškania,
penále 4 573,37
poplatky za psov 5 857,23
poplatky Za pSoV - úroky z omeškania r17,23
poplatky za uŽivanie vereiného priestranstva -9 776,57
poplatok zakom. odpad amnožst. zber 356 492,73
poplatok zakom. odpad a mnoŽst. zber - úľoky 4 286,98
poplatok za videohry 800,00
poplatok zarulety 14,7r
nájomné za nebýové priestory 18 290,37
úroky z omeškania nebyt. priestory 43,04

náiomné z pozemkov 28 368,37
náiomné zpozemkov - úľoky 3 981,60
náiomné za byty Bytkomfoľt 250 616,8r
trovy konania 71236,65
daňzaVP - parkovné 3 246,01
paľkovné - penále 279,70
ostatné pohľadávky 2 30r,15
drobný stavebný odpad 301,47
daťĺz ubytovania -0,40
Pľenáiom hľobových miest -29,83
SPOLU 743 875,29
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6. Hospodáľsky výsledok za 2019 _ vývoj nákladov a výnosov za
mateľskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok
a) za mateľskú účtovnú jednotku

V ľoku 2019 sa dosiahol kladný účtovný hospodársky ýsledok vo qýške 228 745,64EUR.

Názov Skutočnosto
k 31.12.2018

Skutočnosto k
31.12.2019

Náklady 12 292 83r,26 t3 718 884,23

50 _ Spotľebované nákupy 587 487,63 622 433,00

5l - Služby 2 474 638,75 2 715 215,84

52 _ osobné náklady 2 879 555,85 3 265 027,60

53-Danea poplatky 4 87r,35 8 523,86

54 - ostatné náklady naprevádzkovúčinnosť 146 725,59 157 232,27

55 _ odpisy, Íezervy a oP z prevádzkovej
a finančnej činnosti azuétovanie časového
ľozlíšenia

948 012,22 I 073 744,70

56 - Finančné náklady 83 4r9,62 169 200,06

57 - Mimoriadne náklady 392,14 0,00

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov
pľíimov

5 167 210,72 5 754 653,06

59-Danezpríjmov 577,39 12 853,84

Výnosy t2 742 975,50 t4 007 629,87

60 _Tržby za vlastné výkony a tovaľ 169 975,24 161 404,16

6 I - Zmena stavu vnútľooľganizačĺý ch služieb 0 )00 0,00

62 _ Aktivácia 0 )00 0,00

63 - Daňové a colné výnosy a qýnosy z
poplatkov

10 094 466,03 10 872 074,65

64 - ostatné výnosy I tzt 670,1 9 I 072 622,t7

65 -Zičtovanie rezeÍv aoP z prevádzkovej
a finančnej činnosti azičtovanie časového
rozlíšenia

3 442,56 0,00

66 - Finančné ýnosy 2 183,01 2 501,57

67 - Mimoriadne výnosy 10,30 g 701,49

69 _ Výnosy z transferov a rozpočtových
pľíjmov v obciach, VUC a v Ro a Po
znadenÝ ch obcou alebo VUC

r 35r 228,17 1 890 325,84

Hospodáľsky výsledok
/+ kladnÝ Hv. _ zápornýľJYl

450144,24 228 745,64
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b) za konsolidovaný celok

V ľoku 20l 9 sa dosiahol kladný účtovný hospodáľsky vysledok vo výške 1 87 ó38,087 EUR.

Názov Skutočnost'
k 31.12.2018

Skutočnost'
k 31.12.2019

Náklady 19 788 392,65 22 299 732,26

50 _ Spotľebované nákupy 2 998 925,68 3 251 645,95

51 - SluŽby 3 611 879,8 3 887 468,35

52 _ osobné náklady 1 1 0ó8 327,50 t2 536 78t,94

53-Danea poplatky 15 706,89 13 259,94

54 - ostatné náklady naprevádzkovúčinnost' 160 536,53 227 494,61

55 - odpisy, rcZeÍvy a oP z prevádzkovej
a finančnej činnosti azučtovanie časového
rozlíšenia

I 479 940,89 | 656164,49

56 _ Finančné náklady 131714,42 212 383,19

57 _ Mimoriadne náklady 392,74 0,00

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov
príimov

319 103,87 497 112,29

59-Danezpríjmov r 864,93 t7 42r,50

Výnosy 19 98ó 172,72 22 487 370,34

60 -TrŽby za vlastné výkony a tovaľ 3 634 352,13 4 201 500,60

6 1 _ Zmena stavu vnútrooľganizačný ch sluŽieb 0,00 0 00

62 - Aktivácia 0,00 0 00

ó3 _ Daňové a colné výnosy avýnosy z
poplatkov

10 073 891,61 10 848 163,27

64 - ostatné výnosy 1245 491,79 t 232 190,31

65 _ Zilčtovanie Íezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti azúčtovanie časového
rozlíšenia

3 662,57 21,20

66 - Finančné výnosy l0 814,09 4 560,20

67 _ Mimoriadne výnosy 10,30 8 701,48

69 - Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VUC a v Ro a Po
ziadený ch obcou al ebo VÚC

5 017 950,23 6192233,28

Hospodáľsky výsledok
/+ kladný HV, - zápornÝ HYl

r97 780,07 197 638,08
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7. Ostatné dôležité infoľmácie

7.l Pľijaté granty a tľansfery
V ľoku 2019 mesto pľijalo nasledovnébeŽné gľanty atľansfery:

Na úhľadu nákladov pľeneseného qýkonu štátnej spľávy boli poskytnuté v ľoku
2019 nasledovné dotácie:

Poskytovatel' Suma v EUR Učel
Grant ESF _ Teľénny soc. pracovník 1,5 952 Personálne a ptev ádzkové výdavky TSP
Grant MPSVaR SR 7 784 Postele do zaiadenia pre senioľov
Grant Nórske fondy I 600 Cestovné výdavky spoiené s konferenciou
Gľant MAJK 29 2r3 Peľsonálne, propagačné a rcprezentačné

výdavky spoiené s proiektom
Grant MPSVaR SR - učebne 24 Propagácia a publicita
Grant MzP _ ľekonštrukcia MsU 844 Propagácia a publicita
Grant MPaRV SR - cyklotľasa 279 Pľopagácia a publicita
Grant MPaRV SR - vnútroblok 19 Propagácia a publicita
Dotácia MK SR 90 Kulturne poukazy
Dotácia Uľad práce soc. vecí a ľodiny 23 811 Peľsonálne výdavky pľojektu Pľaxou k

zamestnávaniu
Dotácia Urad práce soc. vecí a ľodiny 36 0s0 Peľsonálne výdavky chľánenei dielne
Dotácia z Audiovizuálneho fondu 177 Technické a materiálne vybavenie kina
Grant NsK I 530 Šport _ turnai MsP
Grant NsK I 700 3D nápis mesto Šal'a - mat. zabezpečenie
Gľant NsK r 200 Vydanie broŽúry k NeŽnej revolúcii
Grant Fondu na podporu umenia 9 000 Rok so Šalianskym Eazdom
Grant Fondu na podporu umenia 16 987 Z|atáPnadka2019
Gľant MVSR okresný úrad Nitľa 2 700 ZlatáPiadka2019
Národné osvetové centrum 3 360 ZlatáPiadka2019
Nadácia ZSE 900 Folklór
Sponzorstvo 600 Terľa Wag
Sponzorstvo 1 500 Opľava hasičskej zbľojnice
Sponzorstvo MsKS 400 Večianske slávnosti
Grant Dobrovoľn á poŽiama ochĺana SR 983 Materiálno _ technické vybavenie DHZO
Grant sponzoľi l 300 Medz. turnai o Putovný poháľ náčelníka MsP
Príspevok UPSVaR 1 361 Výkon osobitného príiemcu
Tľansfer vol'by MV SR 3t 756 Voľby
Transfer MPSVaR SR 388 800 Príspevok na fin. soc. služ. v domove dôch.
Transfer MPSVaR SR 182 552 Príspevok na fin. soc. služ. v zar. soc. služieb
SPOLU 762 473

Dotácia Plnenie k 31.12.2019
Spoločný školský úrad 48 374
Matľika 16 820
Stavebný úrad 29 0r8
SFRB 11 162

Resisteľ obwateľstva 7 332
Registeľ adries 223
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Zivotne prostredie 2 077
Miestne a účelové komunikácie 960
Normatívne dotácie pre oblasť školstva 4 073 495
osobitné dotácie školstvo 533 932
SPOLU 4 723 393

v EUR

V ľoku 2019 mesto pľijalo nasledovné kapitálové gľanty a tľansfery:

v EUR

Poskytovateln Suma v EUR Učel

Dotácia zlJraduvlády 37 000 Multifunkčné ihrisko Ul. 8. mája

Združene pľostriedky l0 000 MK Feketeházyho ulica
Grant MZP SR 79 403 Zniženie energetickej náľočnosti budovy MsU

Grant MPa RV SR 72 532
Cyklotrasa Za zamestnaním do priemyselného
areálu

Grant MZP SR 297 327
Rekonštrukcia kultuľneho domu Saľa _ Veča -
zniženie eneľgetickei náročnosti

Grant MPaRV SR 438 407
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov
sídliska Veča

Gľant MPSVaR SR 56 344

Zmeĺasystému zberuodpadov v meste Šaľa v časť
Veča prostredníctvom systému polopodzemných
kontaineľov

Grant MPaRV SR r29 846 Učebne v ZŠ

Gľant SPP 10 000
Multifunkčné ihrisko v ZS s MS Bemolákova _
prostriedky sa presúva'iú do roku 2020

Gľant MAJK 236 278
Tematické ihrisko ako replika historickej pamiatky
MAJK

Grant MV SR 9 000
Rozšírenie kameľového systému - pľostriedky sa
pľesúvaiú do roku 2020

Gľant MDaV SR 125 100 Technická vybavenosť k bytom

Spolu I s01 236
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7.2 Poskytnuté dotácie

Mesto v ľoku 2019 poskýlo dotácie v súlade s VZN č.|712014 o podmienkach poskytovania
dotácií na podporu všeobecne pľospešných sluŽieb, na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel v celkovej výške 21 685,34 EUR (medziročne zostali na rovnakej
úrovni).
Dotácie boli poskytnuté pľe oblasť zabezpečovania zdravých Životných podmienok a

bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochľany zvierat, na podporu špoľtorných
klubov aorganizácií pôsobiacich na územi mesta Šaľa a na podporu kultúry v meste.

1l Dotácia pľe oblast' zabezpeč,ovania zdľavých životných podmienok a bezpečnosti
obyvatelbv pľi súčasnom zabezpeč,ovaní ochľany zvierat bola poskytnutá vo výške
2 000 EUR nasledovnómu subjektu:

2tDotáciena podpoľu špoľtových klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta Šal'a
boli poskytnuté v celkovej výške 9 700 EUR nasledovným subjektom:

Poľ.
číslo

Názov Žiadate|'a Učel dotácie Poskytnutá
dotácia

I oZo psíčkovi amačičke Kastľačný pľogram mačiek a kocúrov,
veterináme ošetľenie

2 OOO EUR

Poľ.
číslo Názov žiadatel'a Účel dotácie

Poskytnutá
dotácia

1
OZFarao - Trnovec nad

Váhom

Barelové pľeteky vo voltíŽnom jazdeni a
Majstrovstvá Slovenska - na štaľtovné
poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie,

oblečenie športovcov

3OO EUR

2 RADA SPORT o. z.

Beh nočnou Šaľou 2019 - na účastnícke
medaily, časomieru a štaľtovacie čísla s čipom,

''"ýrobu atlač plagátov a diplomov, prenosné
toalety

8OO EUR

a
J TJ Slávia SOUP Šaľa

Majstľovstvá západoslovenskej oblasti vo
voltíži a Slovenský vo\tiŽny pohár Šaľa 2019 -

na ceny pľe pretekárov a lonzerov, stuŽky,
ceny pľe najlepšie kone' honoráľe ľozhodcom,
výpočtovému stľedisku, ozvučenie pľetekov,

poháľe, medaily, úpravu terénu, sanitné
vozidlo so záchranármi, veterinárnu sluŽba

8OO EUR

4.
o. Z Foosballový klub Šaľa

Majstľovstvá Slovenska klubov - na nákup a
potlač dresov pre pľetekáľov

2OO EUR

5
Športový klub Stepn é kozy

zo Šale

Podpora členov klubu a ich účasť na
náľodných amedzinárodných pretekoch _ na

nákup Inline speed korčúľ
4OO EUR

6.

FK Slovan Duslo Šaľa

MládeŽnícky futbalový tuľnaj prípľaviek U- 9
- na nákup cien, občeľstvenia pre hľáčov a

mateľiálno-technického zabezpečenie
110 EUR

7

MládeŽnícky futbalový turnaj prípraviek U- 10
- na nĺĺkup cien, občeľstvenia pľe hráčov a

materiálno-technického zabezpečenie
150 EUR
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8

MládeŽnícky futbalový tuľnaj prípľaviek U- 1l
- na nákup cien, občerstvenia pľe hráčov a

materiálno-technickéh o zabezpečenie
160 EUR

9
Atletický klub

Nitľa
Maľatón

repľezentanta v chôdzi Daniela
Šale - na ubýovanie a stravu na

sústľedeniach

Podpora
Kováčazo 150 EUR

10. Unia nevidiacich
a slabozľakých Slovenska

Rekondičný pobyt v Maďaľsku - na dopľavu
a vstupné na kúpalisko

2OO EUR

11 HK Slovan Duslo Šaľa
Medzináľodný mládežnícky tuľnaj v hádzanej

Žiačok v Prahe - na dopľavu
600 EUR

12.
Miestny kynologický klub

Šaľa

Podpora národných kynologických pretekoch -

na poháre a medaily pre viťazov' vyrobu a tlač
diplomov, nákup materiálu na vyľobu

prekážok

3OO EUR

13.
TJ Slovan Duslo Šaľa -

Kolkáľsky oddiel

l4. ročník 4-členných druŽstiev za'Úéasti
kolkárov I. a 2. ligy Nitľianskeho kraja, z

družobného mesta z Maďarska a kolkáľskych
priateľov z Čiech - na nákup cien a

zab ezp eč eni e obč erstveni a

3OO EUR

14.
TJ Slovan Duslo Šaľa -

Oddiel nevidiacich a
slabozľakých

Celoslovenský kolkársky turnaj pľe
nevidiacich a slabozrakých športovcov - na

nákup cien a zabezpečenie občeľstvenia
3OO EUR

15.
TJ Slovan Duslo Šaľa -

Oddiel karate

Majstrovstvá Slovenska karate mládeže a
dospelých - na nákup cien a zabezpečenie

občeľstvenia
550 EUR

16.
TJ Slovan Duslo Šaľa -

Atletický oddiel

Atletická olympiáda žiakov ZŠ - Memoriál
zakladateľov atletiky v Šali profesormi

Melicheľčíka a Mutkoviča - na nákup cien a
zab ezp eč eni e obč eľstveni a

3OO EUR

17. Nordic Walking Team Šaľa
32. ročník Rakúskeho behu Žien vo Viedni v

noľdic walkingu na 5 km - na dopľavu
250 EUR

18. Iľon Tľaining s.ľ.o.

Podpora účasti majsterky Euľópy v natuľálnej
kulturistike - bikini fitness Mgr. Martiny

Černákovej zo Šale na Majstrovstvách sveta -
na štartovný poplatok, dopravu, na nákup

súťaŽných plavok - bikini, ubytovanie,
výživové doplnky a na peľmanentky do fitnes

centľa

130 EUR

19.
Klub športových potápačov

Tritón Šaľa
Prenájom plaveckých dráh 3OO EUR

20. Športový klub
Hurrican Šaľa

Prenájom plaveckých dľáh 350 EUR

21.
Mariášový klub Sal'a -

Veča - Nové Zámky

Na podporu klubu na súťažiach v
celoslovenskej extralige - na nákup dresov pre

hľáčov
2OO EUR

22. 3OO EURKlub vodných športov
Baľakuda Prenájom plaveckých dráh
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150 EUR24.
Centrum zdravia, prevencie
civ. choľôb a ŠK mládeŽe

Atlanta

Učasť členov klubu na náľodných a
medzinárodných súťaŽiach - na nákup
športových pomôcok pre súťažiacich,

doplnkovej výživy, výobu a potlač tričiek,
štaľtovné poplatky na súťaŽiach

2OO EUR25
Majstľovstvá Slovenska v kategórii Veteľánr a

Masters - na nákup nástrah a krmiva

2OO EUR26.
I. liga a Majstrovstvá Slovenska v kategórii

muŽov - na nákup nástrah a kľmiva

2OO EUR
27

S lovenský t ybár sky zv äz

oslava detí spojená s ľybárskymi pľetekmi pre
deti a mládeŽ - na nákup cien a občerstvenia

pre deti

250 EUR28

Medzináľodný deň detí - na nákup cien a
občeľstvenia

pre deti, zapožIčanie a nákup hľačiek na
stt ažné disciplíny, prenájom zvukovej

aparatuľy

2OO EUR29

Medzinárodný futbalový tuľnaj - na nákup
občerstvenia pľe siťaŽné tímy a špoľtových

tľofejí pre viť azov, pľenájom zvukovej
apaľafuľy

250 EUR30

FK Veča

Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - na
nákup občeľstvenia pre súťaŽné tímy a

špoľtových tľofejí
pre viťazov, pľenájom zvukovej aparatiľy

150 EUR31 Mgľ. Adám Rusznák
Podpora pohybovej a loptovej pľípravy Žiakov
MŠ a ZŠ - nanákup tľéningových pomôcok

32.
Hokejový klub HK Mládež

Saľa

Zabezpečenie kvality tľéningov - na nákup
výstroja pre hráčov a tréningových pomôcok,

prenájom ľadu mimo Šale, pľenájom
telocvične, dopravu

8OO EUR

23 Jazdecký klub Rusty

Podpoľa mladých talentov v jazdeckom športe
- na štartovné poplatky a ustajnenie koňa na

pľetekoch, výŽivové krmivo pre koňa,
oblečenie

3/ Dotácie na podpoľu kultúry v meste boli poskytnuté v celkovej vyške 9 985'34 EUR
nasledovným subjektom:

I5O EUR

Poľ.
číslo

Názov žiadatel' Učel dotácie Poskytnutá
dotácia

I
Materské centrum

Mamy mamám

3. ročník festivalu - Rodina s láskou _ na nákup
občerstvenia, honoráre pľe účinkujúcich a

materiálno-technické zabezpečenie
5OO EUR

2
OZYeč,ania

Veľkonočný koncert - na honoľáre pre
účinkujúcich a mateľiálno-technické

zabezpečenie
lOO EUR

J
Family Day 1 - na honoráľe pľe účinkujúcich

a materiálnotechnick é zabezpečenie
lOO EUR
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4
Family Day 2 - na honoľáľe pre účinkujúcich

a materiálno-technické
150 EUR

e

5
Večianske hodové slávnosti _ na honoráre pre

účinkujúcich a materiálno-technické
zabezpečenie

7OO EUR

6
5. ľočník Lečo festival - na honoľáre pre

účinkujúcich a materiálno-technické
zabezpečenie

4OO EUR

7 OZ MACEVA Džezáky Šal'a 2019 - konceľt Peter Koľman
Quintet - na honoráľe pre účinkujúcich

4()O EUR

Tanečný klub
JUMPING

Jednoducho tanec 2019 - súčasť Slovenského
pohára - na diplomy, poháľe, medaily, tlač

diplomov. plagátov' toner a kanceláľske potreby
600 EUR8

9 Divadlo ASI Šaľa
Publikácia Storočnica divadla v Šali - na

gafické spracovanie
1 5OO EUR

l0 Divadlo Materinky
Projekt Pipi Dlhá pančucha _ na nákup

mikľoportov, materiál na kost;ýĺny, rekvizity,
bábkv a ich zhotovenie

1 5OO EUR

11 oZLeGrácia 5. ľočník - Saľa Maxi Festík 20l9 - na
honoráre pľe účinkujúcich

5OO EUR

12.
Rodičovské

združeniepri ZUŠ

Repľezentácia Žiakov ZUŠ v Sali na
ľegionálnych, celoslovenských a

medzinárodných súťaŽiach _ na účastnícke
poplatky, dopravu a ubytovanie

8OO EUR

13.
Spoločnosť Petra

Pázmanya

Výstava Klenoty regiónu - Archívne klenoty _
na nákup dekoľačného materiálu, roll upov, tlač
veľkoplošných mobilných výstavných panelov -

roll upov, písmo-maliaľske práce

585,34 EUR

14. Divadlo ŠoK
Divadelné pľedstavenie Peteľ Pan _ na svetelný
park, zvukovú aparatúru, vyrobu scény, obnovu

kostýmov a rekvizit, dopľavu techniky
5OO EUR

15.
CSEMADOK -

Zo Šaľa

Učasť na siÍaŽiach - na zaobstaľanie
hudobného nástroja Keyboard, dopravu do

Maďarska, farebné tričká pľe členov spevokolu
s potlačou

5OO EUR

t6. Katarína Szikorová

Pľoj ekt čítania a pt ezentácie kvalitných
detských kníh - na kniŽné ceny a iné ceny _

omaľovanky, pastelky, občerstvenie, tlač
plagátov, letákov a baneľov

2OO EUR

Miestny odbor
Matice Slovenskej v

Šali
550 EUR17,

Šaliansky Matko J. C' Hľonského _ na nákup
cien a kníh pre súťaŽiacich

Petľa Sudoľová 4OO EUR18.
V;ýroba keľamických pľoduktov _ na nákup

prenosného hľnčiaľskeho kruhu
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7.3 Investičné akcie zrealizované v ľoku 201,9

Investičné akcie ľealizované v ľoku 2019 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

Investičné akcie
Rozpočet

2019
Skutočnost'

k31,.12.2019

Dopľavný geneľel 24 000 23 256

Proiektová dokumentácia 77 870 s2398
ZniŽenie energetickej náročnosti MsU 191 485 r91 109

MsU - výpočtová technika 850 822
CoV klimatizácia 5 100 4 127

Výkup pozemkov 16 145 16 t45
MsP - telekomunikačná technika 2 500 2 496
Rekonštrukcia poŽiarnej zbrojnice 5 100 5 084
Kamerový systém 3 600 3 5r2
Modernizácia Vo I 15 000 I 15 000
Stanovištia kontajnerov 230 000 s7 408
Rekonštrukcia MK Horná 320 000 318 645
Rekonštrukcia' výstavba ostatných MK 26 200 20 000
Rekonštrukcia chodníkov s0 000 49 926
Cyklotľasa 78 898 76 173
MŠ 8: máia- mangel 2 600 2 599
MŠ Budovateľská so ŠJ - digestor I 800 l 800
MŠ Budovateľská so ŠJ - vodovodná prípojka 14 840 14 640
MŠ Družstevná so ŠJ - rekonštrukcia soc. zar.,
elektroinšt. práce

149 000 I48 2ĺ8

MŠ P.J. Šafárika so ŠJ - rekonštrukciadlažby a
obkladov v ŠJ

3 300 3 300

MŠ P.J' Šafárika so ŠJ - sporák do SJ 2 900 2900
vĺŠ okruzná so ŠJ - ľekonštrukcia elektrických
ľozvodov

13 000 13 000

trĺŠ okruzná so ŠJ - ľekonštrukciakana|izácie
ľozvodov a soc. zaiadeni

ls 000 t4 976

ZŠ s MŠ Bernolákova - kameľový systém 3 000 3 000
ZŠ s MŠ Bernolákova - vybavenieiedálne r0 000 10 000
zŠ Holleho so ŠJ a Šrp - dovybavenie iedálne 9 500 9 500
zŠ Hoileho so ŠJ a Šrp - učebne 42 581 42 575
zŠ Hollého - haváľia strechy 26 000 25 90s
ZŠ J. Mureaša so Šr a Šrn - vybavenie SJ 26 200 26 200
ZŠ J. Muľgaša so Šĺ a Šrp - stavebné úpravy
učebne

8 507 8 s03

ZŠ J. Muľgaša so Šĺ a Šro - technické
zhodnotenia multifunkč. ihriska, výmena deliacej
priečky v ŠJ

14 000 12 629

ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a Šro - dovybavenie
Šĺ

10 000 10 000

zŠ ĺ.c. Hľonského so ŠJ a Šro - stavebné
úpravy učebne

75 100 7s 066

zŠ J.C. Hronského so ŠJ a SKD - kosačka 3 s00 3 500
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ZŠ J.C. Hľonského so ŠJ a Šrco -
vzduchotechnika, vybavenie do Šr

8 591 8 591

Zs Ľ. Stura so SJ a SKD- stavebné úpravy učebne 15 500 t5 462
ZŠĽ. Štura so Šĺ a Šro - elektrické výklopne
panvy' vybavenie ŠJ

17 800 17 800

ZS s MS P.Pázmaňa s VJM - stavebné úpravy
učebne

10 741 10 668

CVC - ľekonštrukcia vodovodných a
kana|izačných potrubí

49 000 48 994

CVC - rekonštruk cia kana|izačnei prípoiky 7 000 6 936
ZUŠ - stavebné úpľavy učebne 10 000 9 945
ZUŠ - elektroinštalačné práce 60 100 60 005
ŠH - rekonštrukcia 17 r70 17 167
ľekonštrukcia budovy SD Veča 605 000 59r 439
r ev italizácia vnútľobloku sídlisko Veča 4s0 000 446 481
Multifunkčné ihrisko 8. máia 58 500 58 449
Ihriská 9 500 7 263
Nemocničný park - voliéry, staine, výbehy 3 500 3 004
Multifunkčné ihrisko MAJK 314 000 282 05r
Skate park 14 785 13 756
Cintorín Saľa - Vo 2t 500 21 347
Paľticipatívny rozpočet 6 000 5 034
DD - kapitálové výdavky na dovybavenie s 000 5 000
Výstavba bytov _ býový dom A - 1l6b.j.zo
SFRB

5 084 000 5 084 000

Technická vybavenosť k bytom - dotácia 12s 100 125 100
Technická vybavenosť k býom - vlastné zdroie s9 900 s9 900
5 % spoluúčasť mesta na pľojektoch EU 2 900 0
Investície spolu 8 s33 169 8262 798

v EUR

7.4 Pľedpokladaný budúci vyvoj činnosti
Hlavnou prioritou v budúcom roku je zabezpečenie prevádzky všetkých
rozpočtových a príspevkovej organizácie' Vypracovanie projektových dokumentácii
a stanovísk potľebných nauchádzanie sa o finančné pľostriedky z eurofondov (predstaničný
priestor, cyklotrasa smer Diakovce, revitalizácia lesopaľku), realizácia investičných akcií
(ľekonštrukcia DK Šaľa, ZŠ Ľ. Štuľa' revitalizácia lesoparku), vybudovanie stanovíšť
polopodzemných kontajnerov.

Mesto by sa v budúcnosti malo zamerat'na stľategicku prípľavu využivania štrukturálnych
fondov ďalšieho programového obdobia.

7.5 Udaje o nákladoch a výnosoch z podnikatel'skej činnosti
Mesto Šaľa nevykonávalo v ľoku 2019 žiadnupodnikateľskú činnosť.

7.6 Udalosti osobitného ýznamu po skončení účtovného obdobia
obec nezaznamenala Žiadnu udalost' osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
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7 .7 ostatné skutočnosti
. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a v:ývoja sa v roku 2019 nerea]rizovali.
o Mesto nemá organizačnu zložkuv zattan1či.
o Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,

dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky mesto v
ľoku 201 9 neľealizovalo.

7.8 Spľávy o stave súdnych spoľov v ľoku 2019

Súdne konanie na Okresnom súde Galanta tP.zn. 26cl264l2016 _ Platobný rozkaz
Ža|ovaný: Dušan Šteftík, Naľcisová 1848/17, Šaľa
d|žná Suma : 2 569,92 EUR + trovy konania vo výške 154'00 EUR
Platobný rozkazje právoplatný a vykonateľný - mesto podalo návrh na vykonanie exekucie.
Poverenie bolo vydané súdnej exekútorke JUDr. Soni Stodolovej, ktoľá listom dňa
23'05.2017 vydala upovedomenie o začati exekúcie 157Ex 90117 , následne bolo zľiadené
exekučné záložné právol4.09 '2017 na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného.

Súdne konanie na okľesnom súde Galanta sp. Zn. 26cbl33l2016 _ Rozsudok
Žalovaný: AIDER SE, IČo :46946772
dlžná suma : I ]66,42 EUR + úľoky z omeškania 0,05 oÁ denne do zaplatenie a náhrada tľov
konania vo výške 105,50 EUR
oS Galanta rozsudkom sp. Zn. 26Cb/33/2016_3l právoplatný dňa 10.3.20l7 avykonateľný
dňa 14.03.2017 rozhodlo v pľospech mesta Šaľa. Následne mesto podalo návľh na vykonanie
exekúcie. Poverenie na vykonanie exekúcie bolo vydané dňa 26.07.2017 súdnemu
exekútorovi JUDľ. Pavol Holík exekútoľský úrad Bľatislava I., ktoľý dňa 3I.08'20l7 vydal
upovedomenie o začatí exekúcie 230Ex77/I7.
Listom zo dŕra 4.9.2018 podal JUDr. Holík spľávu o exekúcii, podľa ktorej nebolo v exekúcii
ku dňu podania správy nebolo vymoŽené žiadne finančné plnenie. Dŕra 4.2.2020 podal
exekútoľ správu o stave exekúcie, ku dňu podania správy nebolo vymoŽené Žiadne Íinančné
plnenie

Súdne konanie na okľesnom súde Galanta sp. zn. 35cbl5l2017- platobný rozkaz
Mesto Šaľa podalo dňa 23.OI.2OI7 Žalobu o zaplatenie dlŽnej Sumy 14 850 EUR titulom
nezaplateného nájomného za pozemok zo Zmluvy o nájme č,. 107|20I0-RSMM zo dtĺa
20.07.2ol} žalovaný: GEOS- GEODETICKE SLUŽBY s.r.o. súdny poplatok bol uhľadený
21.2.2017. Bol vydaný platobný rozkaz kto4ý ak nadobudol pľávoplatnosť. Mesto podalo
návrh na vykonanie exekúcie a dňa 1 .I0.20l9 bolo doručené upovedomenie o začati exekúcie
a dňa l9.I2.20I9 spľáva exekútora o priebehu exekúcie, k dnešnému dňu nebolo vymožené
žiadne fi nančné plneni e.

Konkurz VJ Busines resp. Maľtin Molnár - bola podaná Ža|oba o zaplatenie dlŽnej sumy
na nájomnom Znájmu nebýových priestorov ale v čase podania žaloby bol vyhlásený
konkurz na Martina Molnára (vlastníka ajediného spoločníka VJ Busines alebo AD
promotion). Dlžná suma 2 952,47 EUR je prihlásená do konkurzu listom zo dťru 30.08.2017
a listom sp. zn. 36odlí23l2017 bolo správcom konkurznej podstaty potvrdené, Že
pohľadávka mesta Šal'a ako nezabezpečená je evidovaná pod por. č. 1. K dnešnému dňu stav
nezmenený.

SCB s.ľ.o. Ružová dolina, Bľatislava dlžná sume 986,07 EUR _ od roku 20l5 pľebieha
exekúcia u JUDr. Pálfyovej pod Ex 1592/2012 k dnešnému dňu nebolo vymoŽené Žiadne
finančné plnenie.
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Eliáš PatľikM. M. Hodžu 18, Šal'a _ dlžnásuma l 138,56 EUR, od ľoku 2011 pľebieha
exekricia u JUDr. Pálfyovej pod Ex 58112011 k dnešnému dňu nebolo vymoŽené Žiadne
finančné plnenie.

Helena Kielarová Rímska 213813 Sal'a _ d|žná suma l 042,29 EUR, od ľoku 2011 prebieha
exekúcia u JUDr. Pálfyovej pod Ex 2l24l20ll k dnešnému dňu nebolo vymoŽené žiadne
finančné plnenie.

Jašík Alexander a Jašíková Anna Nitrianska 1539/91 Šal'a _ dlŽnásuma 473,95 EUR, od
ľoku 2011 pľebieha exekúcia uJUDr. Pálfuovej pod Ex 237l20ll kdnešnému dňu nebolo
vymožené žiadne finančné plnenie.

TIKAS s.r.o. T. Vansovej 16 Novó Zámky - dlžná suma 2 639,33 EUR od roku 201l
prebieha exekucia u JUDr. Pálfyovej pod Ex 64712011 k dnešnému dňu nebolo vymoŽené
Žiadne fi nančné plnenie.

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

oddelenie pľávne averejného obstaľávania ku dňu 3l.I2.20I9 eviduje prebiehajúce súdne
konanie a to:

Žalobou doručenou Kĺajskému súdu v Bratislave dňaO4.O7.2019 sa mesto Šaľa ako Ža|obca

P.č.
Žalovaný

Žaloba StavPriezvisko Meno

1

Ko1enčíková Miriam
o vypratanie Splnomocnenie a pľíprava žalobyKolenčíková Michal

2 Hátašová Helena
o zaplatenie2 063,45 EUR a
vypľatanie býu

Podaná žaloba. Žaloba na
vypratanie bytu zrušená.

J Gľell Jaroslav o zap|atenie 1 060,96 EUR s prísl.

Platobný rozkaz. Vyplatil dlh po
zaplateni úľokov a trov sa súdny
spor zastaví.

4 Janoško Michal o zaplatenie 7 902,34 EUR s pľísl. Vydaný platobný r ozkaz.

5 Kumanová Anna o zap|atenie 678,97 EUR s prísl

Právoplatný platobný r ozkaz,
doloŽka pľávoplatnosti zo dňa
9.4.2019. Príprava na podanie na
exekuciu.

Povinný
Preĺlmet exekúcie Stav exekúcieP.č. Priezvisko Meno

1

Kraičovič Jozef o zap|ateníe l 414,60 EUR s
príslušenstvom upovedomenie o začatí exekúcie

Kraičovičová Renáta

2

Kľaičovič Jozef o zaplatenie284,66 EUR s
pľíslušenstvom upovedomenie o začatí exelcucieKraičovičová Renáta

a
J

Janoško Michal

o zaplatenie I 820 EUR s
príslušenstvom

exekučný pikaz na vykonanie
exekúcie pikánanim v banke a
vykonanie exekúcie zrážkami z
iných príimov.Bednárová Lucia
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domáha preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Úrad pre veľejné obstarávanie,
RuŽová dolina 70,821 09 Bratislava č. 3691-Pl20l9 zo dÍĺa 10.05.2019, ktoľým potvrdil
prvostupňové rozhodnutie spľávneho oľgánu č. 5053-3000/2018' 1258-3000/2019 zo dt:a

04.0I.2019 ouložení pokuty vo výške 339 150 EUR za správny delikt, vsúvislosti
s výstavbou nájomných bytov na Kráľovskej ulici, porušením pravidiel verejného
obstarávania.

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

Vprávnej veci uloŽenia pokuty vo výške 339 150 EUR zpohľadu piaznivého alebo
nepriaznivého výsledku nie je možné sa jednoznačne vyjadiť aj vzhľadom na neexistujúcu
rozhodovaciu činnosť súdov v obdobnom prípade. Mesto Šaľa povaŽuje žalobou napadnuté
ľozhodnutie ako aj pľvostupňové ľozhodnutie, ktoľé jeho vydaniu predchádzalo, Za

nezákonné, nakol'ko vychádzajú z nespľávne a nedostatočne zisteného skutkového stavu
veci a znespľávneho právneho posúdenia. Mesto Šaľa má zato, Že rozhodnutím o uloŽení
pokuty ako aj posfupom, ktoľý pľedchádzal jeho vydaniu došlo k porušeniu najmä zákona
overejnom obstaľávaní vspojení so Spľávnym poriadkom akzásahu do práv a právom
chľánených záujmov mesta Šaľa spôsobom, ktoý zak|adá zákonné dôvody pre zrušenie
ľozhodnutia podľa $ 191 ods. 1 písm. c)' e) a f) SSP a tým aj uloženej pokuty.

Pľílohy:

. V]ýľok audítoľa k účtovnej závierke
o Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, KonsolidovanýYýkaz

ziskov a stľát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky, Tabuľková časť
poznámok

o Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Yýkaz ziskov a stľát, Poznámky
konsolidovanej účtovn ej závierky, Tabuľková č asť poznámok
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Výľok audítoľa 2019

spnÁvĺ ľuzÁvlsĺ,ÉHo nunÍľoRĺ
pre štatutárny orgán a mestské zastupitel'slvo mesta Šal'a

Správa z auĺlitu účtovnej závierky

N!zor
GŔutočnili sme audit účtovncj závieĺky mesta Šal'a, ktoľá obsahuje súvalru k 3 l. decelnbru 20|9, výkaz
ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenemu dátulnu, a poznámky, ktoré obsahujú súhm významných

účtovných zásad a ítčtovných rnetód.

Poĺll'a nášho nrlzoru priložená účtovná závierka poskytuje pravĺlivý a verný obraz íinančnej situácie
mesta Šal'a k 3l' ĺlecembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za ľok končiaci sa k uvedenému dátumu
poĺll'a zákona č. 43112002 Z,z, o ilčtovnictve v znenĺ neskorších predpisov (d'alej len 

',zákon 
o

účtovnictve").

Audit sme vykonali podl'a medzináľodných audítorských štandaľdov (ĺnteľnational Standards on Auditing,
lSA)' Naša zodpovedrrost' podt'a týchto štandardov je uvedená v odsektr Zodpovednost' audítora za audit

účtovnej závierky. od mesta snre nezávislí podl'a ustanovení zákona č,. 423l20ls o štatutárnom audite

aozmene a doplnení ákona č. 43|ĺ2002 Z. z. o účtovníctve vznení rreskorších predpisov (d'alej len,'zákon
o štatutárnom audĺte"; týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit

účĺovnej závierky a splnili sĺne aj ostatné poŽiadavky týchto ustanovení ýkajúcich sa etiky. Stne presvedčení,

Že arrdítorské dôkazy, ktoré sme zĺskali, poskytujú dostatočný a vhodný zÁklad pre náš názor.

Zodpovedlrosť štatutárneho oľgánu za účtovnú ávierku
Štatutáľny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej úvieĺky tak, aby poskytovala pravdivý a verný

obľaz podl'a ákona o účtovníctve a za tie interne kontroly, ktoré považrrjc za potrebrré na zostavenie účtovnej
závieĺky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsĺedku podvodu alebo chyby.

Pľi zostavovaní účtovnej závierkyje štatutárny oľgán zodpovedný za zltodnotenie schopnosti mesta nepretržite
pokračovat'vo svojej činnosti, za opísanie skutočností ýkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak
je to potrebné' a za pouŽitie predpokladu nepľetľŽitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štalutáľrly orgán je d'alej zodpovedný za clodržiavanie povinností podl'a Zákona é. 583/2004 Z.z. o
ľozpočtových pľavidlách ťlzemnej sarnosprávy a o zmene a doplĺlerrí niektorých zákonov v platnom znení
(dhlej len,,zákon o rozpočtových pravidlách")'

Zodpovednosť audítoľa za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednost'ou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
ttesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uisterrĺe je uistenie vysokého stupňa, ale nie je árukou toho, že audit vykonaný podl'a medzinárodných
audítoľských štandardov vŽdy odhalĺ významné nesprávnosti, ak také existujú, Nesprávnosti môŽu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa povaŽujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, Že
jednotlivo alebo v súhrne by mohIi ovplyvnit'ekonomické rozlrodnutia pouŽívatel'ov, uskutočnené na áklade
tejto účtovnej záv ierky.

Súčast'ou auditu je aj overenie dodrŽiavania povinností mesta podl'a poŽiadaviek zákona rozpočtouých
pľavidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonat''

V ľámci auditu usktrtočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňtrjelĺe odboĺný úsudok a zachovávame profesionálny skepticiznrus. okrem tolro:

ldentilikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závieĺky, či uŽ v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočliujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a

získavatne audĺtorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytrrutie zák|adu pre nĺiš názor.
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku
chyby, pretoŽe podvod môŽe zahŕňať tajnú dohodu, ťalšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných
kontrol mesta.
Hodnotíme vhodnosť pouŽiých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich infoľmácií, uskutočnené štatutáľnym orgánom.

a

a
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a Rĺlbĺrrre záver o tom, či štatutárny orgán vhodrre v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého

pokraČovania v činnosti a na základe zĺskaných arrclĺtorskych dôkazov záver o tonr, či existuje
'významná 

neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktoré by nrohli významne spochybnit'

sóhopno.t' mesta nepľetrŽite pokračovat' v činnosti. Ak dospejenle k záveru, Že významnä neistota

existuje' sme povinní upozornit'v našej správe audítora na súvisiace inforrnácĺe uvedene v účtovnej

závieike alebo' ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš rlázor. Naše ávery vychádzajŕt

z audítorských dôkazov získaných do dáĺuĺnu vydania našej spÍávy audítora.

Hodnotínle celkovú prezentáciu' štruktúru a obsah úótovnej ávierky vrátane inĺornlácií v nej

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnene transakcie a udalosti spôsoborn,

ktory1 vedie k ich vernému zobrazcniu'

a

Správy k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Sprdva k informáciin, kÍoré so uvĺtdzojú vo výročnej správe

V čase vyĺ!ĺnia správy audĺtora výročnú správu sme nenlali k tlispozĺcii' Následne po obdŕanĺ výročnej

spľávy vydáme doĺlatok správy audítora.

Sprdva z overenia tloĺlržiavania povinnoslí mesta ŠaI'a podl'a požiaĺlaviek ztikona o rozpočlových pravidkich

Nn základe oveľenia doĺlržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlĺĺch'

pt"tnyct v SR pre územnri samo.piánu v znenĺ neskoršĺch preĺlpisov, konštatujeme' že mesto Sal'a

Ĺonalo v súlade s požiadavkami zákonn o rozpočtových praviĺllóch.

GA - AUDIT s.r'o.
ul. Z. Kodálya '169129,924 00 Galanta

Zapísaná v oR okresneho súdu Trrrava, oddiel Sro., vl. č. l89l]/-l'
číslo licerlcie: UDVA ]83

lng. Jolana Takácsová

Zodpovedný audĺtor

Číslo licencie: SKAU 822

V Galante, dňa 2'7 '5.2020
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