
Brusel odobril štátnu
pomoc pre Duslo Šaľa
Plánposkytnúť spoloč-
nostiDusloŠali daňové
úľavyza58miliónov
Európskakomisia schvá-
lila ako regionálnupo-
moc.

ŠAĽA. Európska komisia v
utorok schválila štátnu po-
moc vo výške 58miliónov eur
pre spoločnosť Duslo, a. s. na
modernizáciu výroby amo-
niaku v Šali.
Komisia podľa svojho vy-

hlásenia dospela k záveru, že
pozitívne účinky opatrenia
na zamestnanosť a hospodár-
sky rozvoj jednoznačne pre-
važujú nad akýmikoľvek po-
tenciálnymi negatívnymi
účinkami na hospodársku
súťaž.
Spoločnosť Duslo investuje

celkovú sumu 310 miliónov
eur. Projekt by mal umožniť
zachovanie približne 1 800
pracovných miest v závode a
stoviek ďalších pracovných
miest v spoločnostiach, ktoré
sú dodávateľmi závodu, v
jednom z najmenej rozvinu-
tých regiónov EÚ, uviedla
komisia.
„Európska komisia potvrdi-

la, že naše odporúčanie bolo
správne. Samozrejme, je to v
novom roku dobrá správa pre
región Šale vzhľadom na to,
že Európska komisia sa odvo-
láva na rozhodnutie, že je to
regionálna pomoc v regióne,
ktorý má vysokú mieru ne-
zamestnanosti a životná úro-
veň je tam nižšia ako je prie-
mer EÚ,“ reagoval na roz-
hodnutie EK po rokovaní vlá-
dy minister hospodárstva
Pavol Pavlis.

Podľa neho spomínaná in-
vestícia stabilizuje pracovné
podmienky v danom regióne.
Europoslanci Ivan Štefanec

a Richard Sulík tento krok
kritizujú.
„Celý tento prípad je koru-

novaný prepojením ministra
hospodárstva Pavla Pavlisa
na českého ministra financií
Andreja Babiša, ktorý jemaji-
teľom Dusla Šaľa,“ uviedol
Štefanec, ktorý spolu so Sulí-
kom intervenoval aj u euro-
komisára pre hospodársku
súťaž. EÚ podľa nich deklaru-
je, že jej cieľmi je zvýšenie
konkurencieschopnosti a voľ-
ný trh.
„O to viac by mala EK také-

to obrovské úľavy pre kon-
krétnu firmu odsúdiť,“ dodal
Sulík. Podľa neho aj spôsob,
akým bola podaná žiadosť
Dusla o daňovú úľavu, je pri-
najmenšom sporný: „Projekt
podali len štyri dni po tom,
ako si Smer schválil svoje
vlastné pravidlá pre investí-
cie,“ upozornil.
Duslo je súčasťou českého

konglomerátu Agrofert, kto-
rý vlastní český minister fi-
nancií Andrej Babiš. Spoloč-
nosť sa nachádza v Šali a vy-
rába dusík (vrátane amonia-
ku), viaczložkové priemysel-
né hnojivá a iné chemické
produkty, ako sú gumárske
chemikálie.
Šaľu komisia považuje za

oblasť s vysokou nezamest-
nanosťou a životnou úrovňou
nižšou ako priemer EÚ, ktorá
je v rámci európskej legisla-
tívy oprávnená na regionál-
nu pomoc.

(SITA)

Odmeny zamestnancov
poslanci kritizovali
Odroku2011majú
zamestnancinárokna
odmenu ibavprípade
kladnéhovývojabežného
rozpočtu.

ŠAĽA, GALANTA, SEREĎ. Za-
mestnanci Mestského úradu v
Šali dostali vlani od bývalého
primátora Martina Alföldiho
odmeny. Tie sa ušli aj mest-
ským policajtom či pracovní-
komkultúrneho strediska.
Ich výška bola rôzna, pohy-

bovala sa od sto do 1500 eur.
Závisela od pozície zamest-
nanca. Najvyššiu sumu, 8-ti-
síc eur, dostala prednostka
Daniela Vargová.

Naposledy
odmenenív roku2012
Odmeny vo výške 80-tisíc eur
boli vyplatené 138 zamestnan-
com. Suma niektorých po-
slancov zarazila, označili ju za
nehoráznu.
„Ja nikomu nezávidím pe-

niaze, ale takéto odmeny... To-
to si nezaslúžia občania, da-
ňoví poplatníci tohto mesta,“
povedal Jozef Varsányi, ktorý
tému na ostatnom vlaňajšom
zastupiteľstve otvoril. Infor-
mácie k nej mal vopred, vypý-
tal si ich prostredníctvom in-
fozákona. Podľa poslanca Pet-
ra Andrášiho sa peniaze mohli
vynaložiť inak, napríklad, na
kúpu nových sedačiek v kine.
Zamestnanci mesta si podľa

bývalého primátora Martina
Alföldiho odmenu zaslúžili,
naposledy boli ohodnotení
mimo svojho platu iba v roku
2012. Mesto im vtedy vyplatilo
odmeny v celkovej výške 24
399 eur. Od roku 2011 majú to-
tiž zamestnanci na ňu nárok
iba v prípade kladného vývoja
bežného rozpočtu. Ten podľa
bývalého vedenia vlani mesto
dosiahlo, no poslanci mali na
to iný pohľad.
Zmena v odmeňovaní vy-

plýva z kolektívnej zmluvy,
ktorá sa pred štyrmi rokmi v
tomto bode upravovala. Po
správnosti by mal každý za-
mestnanec pri priaznivom
vývoji hospodárenia mesta
dostať trinásty plat, čiže od-

menu vo výške jeho mesačnej
mzdy, ale to by pre mesto
znamenalo v tomto prípade
minúť až 140-tisíc eur.
Preto boli odmenení za-

mestnanci podľa pozície, kto-
rú zastávajú v rámci organi-
začnej štruktúry MsÚ sumou,
o ktorej rozhodol bývalý pri-
mátor po porade s prednost-
kou a náčelníkom mestskej
polície. „Čiže nešetrili sme na
kosení, nesvietili sme menej,
ale použili sme ušetrené pe-
niaze v rámci kapitoly mzdy,“
dodal Alföldi.

Galantabezodmien
Pred vianočnými sviatkami si
prilepšili aj 139 zamestnanci
seredskej radnice. Mesto im

vyplatilomimoriadne odmeny
vo výške 80 070 eur, celkovo v
roku 2014 išlo na odmeny 132
800 eur. Prednosta Tibor Kraj-
čovič dostal vlani k platu 4 850
eur.
„Nie každý pracovník dostal

rovnakú odmenu. Pre určenie
jej výšky bola určujúca rých-
losť a presnosť plnenia pra-
covných úloh, hospodárne
nakladanie s rozpočtovanými
výdavkovými položkami, ús-
pešnosť pri zabezpečovaní po-
hľadávok, aktívny a operatív-
ny postup pri plnení úloh,
úroveň komunikácie s ob-
čanmi, štátnymi orgánmi, or-
gánmi okolitých samospráv a
podnikateľskými subjektmi. O
výške odmien podriadeným
rozhodovali vedúci oddelení a
referátov,“ povedal viceprimá-
tor Ľubomír Veselický.
Dodal, že zamestnanci do-

stali odmeny aj v roku 2011
(109 220 eur), 2012 (105 612 eur)
a 2013 (114 876 eur). Mesto pod-
ľa Veselického zo svojho roz-
počtu prispelo na odmeny aj
zamestnancomMŠ a ZÚŠ.
V Galante obišli úradníci

naprázdno. „Odmeny počas
celého volebného obdobia
2011-2014 z úsporných dôvo-
dov neboli v rozpočtoch mesta
vôbec plánované, takže ne-
mohli byť ani vyplácané,“ po-
vedal hovorca Ján Poľakovský.

JANAARPÁŠOVÁ
LAZÁNIOVÁ

Zákon porušilo tridsať
percent prevádzok
Trnavskí colníci vybrali
v roku2014napokutách
121000eur.

TRNAVA. Trnavskí colníci
skontrolovali v roku 2014 vo
svojom regióne 2 534 elektro-
nických registračných po-
kladníc. Porušenie zákona zis-
tili v 791 prípadoch.
Kým v roku 2013 nedodržia-

valo zákon 60 percent prevá-
dzok, v roku 2014 zákon ob-
chádzalo 30 percent prevá-
dzok. Na pokutách colníci vy-

brali 121 000 eur. Informovala
o tom hovorkyňa Colného
úradu Trnava Iveta Švárna.
Do kontrol boli zapojení

colníci z Trnavy, Senice, Skali-
ce, Piešťan, Galanty a Veľkého
Medera. Podnety im nahlásili
aj samotní občania, ktorým sa
nepodarilo zaregistrovať svoje
bločky do Národnej bločkovej
lotérie.
Najčastejším porušením zá-

kona zo strany obchodníkov
bolo nezaevidovanie tržby v
pokladnici, nevydanie po-

kladničného dokladu či vyda-
nie pokladničného dokladu,
ktorý nespĺňal všetky náleži-
tosti a tiež nevyobrazenie vzo-
rového pokladničného dokla-
du pre kupujúcich.
„Obchodníkov, ktorí sa sna-

žia obchádzať zákon o použí-
vaní elektronickej registrač-
nej pokladnice, vďaka inten-
zívnym kontrolám zamest-
nancov finančnej správy v Tr-
navskom kraji ubúda, ale stále
je ich takmer tretina,“ skon-
štatovala Švárna. (SITA)
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Prvé dieťa v novom roku je Jakub z Močenka
GALANTA. Prvým novoroč-
ným bábätkom je Jakub Ku-
lich. V galantskej nemocnici
prišiel na svet o druhej ráno.
Vážil 3400 gramov a meral 49
centimetrov. Narodil sa ma-
mičke Daniele Kulichovej z
Močenka, meno vybrali syno-

vi spoločne s manželom Mila-
nom. Na chlapčeka čakal do-
ma starší brat, 22-mesačný
Timotej.
„Na súrodenca si zvyká, vô-

bec na neho nežiarli, až sa ču-
dujem,“ povedala Daniela.
Druhým bábätkom v roku

2014 je Maximilián zo Šale,
tretím bola Zoja z Kajalu.
V roku 2014 mali v Nemoc-

nici sv. Lukáša s poliklinikou v
Galante 1012 pôrodov, z toho
sme mali 561 chlapcov, 463
dievčat a 12 dvojičiek. Detí bo-
lo spolu 1024. (LAZ)
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