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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o zriadení transparentného účtu „Šaľa pre Ukrajinu“, 
B. vyhlasuje 

dobrovoľnú zbierku prostredníctvom transparentného účtu „Šaľa pre Ukrajinu“, 
C. ustanovuje 

podmienky pre použitie finančných prostriedkov transparentného účtu na zmiernenie 
následkov vojny na Ukrajine. 
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Dôvodová správa: 
 
 
Z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý vypukol dňa 24. februára 2022, začali na 
Slovensko prichádzať z územia postihnutého vojnou tisícky ohrozených ľudí, najmä 
zraniteľných – žien, detí a seniorov. Veľký nápor pociťujú nielen pohraničné samosprávy 
a regióny ale aj ostatné mestá a obce. 
 
Keďže nie je zrejmé, do akej miery bude na riešení tejto krízy participovať štát, hľadajú mestá 
a obce možnosti pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny aj formou dobrovoľných zbierok ako 
aj zriaďovaním transparentných účtov. 
 
Aj naše mesto preto z tohto dôvodu zriadilo v Slovenskej sporiteľni transparentný účet 
s názvom „Šaľa pre Ukrajinu“, číslo účtu: SK45 0900 0000 0051 4457 4807, cieľom ktorého 
je vyzbierať finančné prostriedky a tieto použiť jednak pre obyvateľov nášho družobného 
mesta Mohylov Podoľskiy na Ukrajine (zabezpečenie humanitárnej pomoci a jej dopravenie 
pre družobné mesto) a jednak pre tých občanom, ktorí Ukrajinu opustili a ocitli sa na území 
mesta Šaľa prípadne v okolitých obciach, kde im bolo poskytnuté ubytovanie. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá bude realizovaná 
prostredníctvom transparentného účtu mesta, je potrebné, aby túto zbierku svojim 
rozhodnutím podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schválilo a vyhlásilo Mestské zastupiteľstvo v Šali, a taktiež ustanovilo podmienky 
a účel použitia týchto finančných prostriedkov pre pomoc Ukrajine. 
 
Z transparentného účtu budú hradené predovšetkým predmety a služby predstavujúce pomoc 
pre občanov Ukrajiny, ktoré nebudú financované štátom, prípadne ktoré neboli vyzbierané 
formou humanitárnej pomoci najmä : 
- potraviny, nápoje,  strava poskytovaná prostredníctvom  stravovacích zariadení, 
- drogéria a hygienické potreby,  
- predmety osobnej potreby, 
- lieky, lekárska starostlivosť, zdravotnícke potreby,  
- ubytovanie, výdavky spojené s bývaním, energie,  vybavenie domácnosti, 
- výdavky súvisiace s dopravou, cestovné, pohonné hmoty, 
- výdavky spojené s pobytom v školských a predškolských zariadeniach a v zariadeniach 

sociálnych služieb, 
- prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pobytom ukrajinských občanov v našom meste 

a okolí ako aj so zabezpečením odoslania humanitárnej pomoci na Ukrajinu. 
 

Transparentný účet je verejne prístupný a otvorený účet, z ktorého  bude zrejmé, kto finančne 
prispel na tento účet a ako budú prostriedky z tohto účtu čerpané. 
 
Vzhľadom na otvorenosť transparentného účtu si občania môžu kedykoľvek overiť ako boli 
prostriedky, ktoré sa nazhromaždili na účte, použité. 
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