
HONTIANSKE LISTY 3december 2003

Uzavreli manželstvo
25. okt.  –  Darina Kmeťová a Marian Slaný
22. nov.  –  Ildikó Béliková a Ing. Marian Konôpka

Narodili sa
Žofia Dubovská  –  29. októbra 2003
Pál Lőrincz  –  6. novembra 2003
Nikolas Somsi  –  10. novembra 2003
Denis Kollár  –  12. novembra 2003
Boglárka Laláková  –  13. novembra 2003
Nóra Birke  –  15. novembra 2003
Zsombor Donč  –  16. novembra 2003
Noémi Tanai  –  18. novembra 2003
Tomáš Licskó  – 19. novembra 2003

Opustili nás
Ladislav Deák /* 1937/  –  5. novembra
František Kučera /* 1934/  –  5. novembra
Jozef Patai /* 1926/  –  12. novembra
Ladislav Stochla /* 1924/  –  23. novembra
Alžbeta Pálová /* 1924/  –  25. novembra

INFORMÁCIE Z RADNICE

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta otvoril recitačnú súťaž z básní
Sándora Sajóa, ktorú organizačne pripravilo a zabezpečilo Zdru-
ženie Palóc. V poobedňajších hodinách sa uskutočnila malá sláv-
nosť, pri ktorej príležitosti prítomní položili vence k pamätnej tabu-
li umiestnenej na rodnom dome básnika /8. nov./.

– Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ sa zúčastnil na sneme
Asociácie prednostov miestnej samosprávy SR. Prednostovia z ce-
lého Slovenska prerokovali okrem aktuálnych otázok týkajúcich sa
tejto stavovskej organizácie aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2004
a jeho očakávaný dopad na obce, ako aj problematiku spoločných
obecných úradov /13.–14. nov./.

– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na slávnostnom
odovzdaní nového oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny
v šahanskej nemocnici. Pri odovzdaní sa zúčastnil aj MUDr. Ševčík,
vedúci zdravotníckeho odboru Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ako aj Ing. Peter Murín, zástupca spoločnosti Prema Chirana Tra-
de, ktorý odovzdal predstaviteľom nemocnice dýchací prístroj ako
dar v hodnote 700 tisíc korún /14. nov./.

– V Banskej Bystrici rokovala rada Združenia miest a obcí
Slovenska, na rokovaní sa zúčastnil aj primátor Šiah Ing. Ján Lőwy.
Predstavitelia samospráv rokovali o pripravovanom návrhu štátneho
rozpočtu a o potrebe navýšenia dotácie pre školy ešte v tomto roku,
nakoľko hrozí zatvorenie niektorých školských zariadení z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov potrebných na vykurovanie
/19.–20. nov./.

– Prednosta úradu Ing. Štefan Lendvay rokoval s Dipl. Ing.
Konradom Bantleonom, manažérom spoločnosti CHOCAL Alu-
miniumverpackungen GmbH z Nemecka. Predmetom rokovania
boli technické otázky a podmienky umiestnenia strojno-technolog-
ického zariadenia v rekonštruovanej hale na Berneckej ulici. Výroba
v novej prevádzke by sa mala začať na jar budúceho roka s pred-
pokladaným počom zamestnacov 70 /19. nov./.

– Primátor Ing. Ján Lőwy a majiteľ Pivovaru Steiger Ing. Edu-
ard Rada rokovali o uzavretí sponzorskej zmluvy, na základe ktorej
Steiger bude podporovať šahanské kultúrne a športové aktivity. K pod-
písaniu zmluvy dôjde v najbližších dňoch /25. nov./.

-ly-

Udalosti, stretnutia
a aktivity radnice s mestom Vác v Maďarsku v ob-

lasti cestovného ruchu a propagá-
cie regiónu. Projekt je zameraný
na vytvorenie Euro infocentra v na-
šom meste. V rámci toho istého
projektu sme pripravili projekt
kultúrnej spolupráce s obcou Ke-
mence v Maďarsku.

Mesto Šahy reagovalo na výzvu
Ministerstva hospodárstva SR a
podalo žiadosť o pridelenie podpo-
ry v rámci Programu podpory re-
giónov pri tvorbe produktu cestov-
ného ruchu na rok 2003 na vy-
tvorenie regionálneho sprievodcu
Vitajte v hontiansko-poipeľskom
regióne – sprievodcu sakrálnymi
a kultúrnymi pamiatkami v regió-
ne. Žiadosť bola posúdená kladne.
V súčasnosti pripravujeme v spo-
lupráci s 28 obcami Združenia ob-
cí a miest hontiansko-poipeľského
regiónu jeho realizáciu. Vznikne re-
gionálny sprievodca zvlášť v sloven-
skom, maďarskom a anglickom
jazyku.

Dnes sa značná finančná do-
tácia získava pomocou kvalitne
pripravených projektov. Na kto-
ré akcie ste už predložili alebo pri-
pravujete projekty?

– V rámci Grantovej schémy
miestneho a regionálneho rozvoja
pripravujeme rozsiahly projekt s
viacerými partnermi a žiadateľmi,
kde mesto Šahy a záujmové zdru-
ženie Hontianska vínna cesta vy-
stupujú ako iniciátori, resp. koor-
dinátori aktivít. Partnermi v tomto
projekte by mali byť Ipeľský euro-
región so sídlom v Šahách a Regio-
nálna rozvojová agentúra Ipeľ–Hron
so sídlom v Šahách. Ide o nasledovné
projektové zámery: rozvoj regionál-
nych stratégií rozvoja regiónu /stra-
tégia regionálneho rozvoja, straté-
gia pre komunálne služby, stratégia
rozvoja školstva v regióne, work-
shopy a semináre/; informačné
domy v Poiplí, resp. príprava
projektov základnej infraštruk-

túry hontiansko-poipeľského re-
giónu /rekonštrukcia budov základ-
ných škôl na Mládežníckej ulici,
rekonštrukcia objektov Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou n. o. v Ša-
hách, vybudovanie regionálneho
informačného centra – rekonštrukcia
synagógy v Šahách, vytvorenie re-
gionálneho strediska separovaného
zberu a komunálneho odpadu/.

Naša reakcia na výzvu na po-
dávanie projektových zámerov do
projektového zásobníka pre štruk-
turálne fondy v operačnom progra-
me Základná infraštruktúra: podali
sme 22 projektových zámerov. Tie-
to všetky sa stali súčasťou návrhu
Plánu regionálneho rozvoja Nitrian-
skeho samosprávneho kraja.

Z iniciatívy mesta Šahy boli do-
hodnuté stretnutia s projektantmi na
prípravu, zabezpečenie a realizáciu
projektu separovaného zberu v
rámci obcí Združenia obcí miesthon-
tiansko-poipeľského regiónu. Projekt
je v súčasnosti v štádiu prípravy.
Mesto Šahy zabezpečilo vytvorenie
podkladovej databázy celého regiónu.

Oblasť kultúry a športu vyža-
duje veľké úsilie pri zabezpečo-
vaní financovania. Čím sa môže-
te pýšiť na tomto úseku?

– Zásadným krokom bolo roz-
hodnutie o vytvorení oddelenia
školstva, mládeže, kultúry a špor-
tu v rámci organizačnej štruktúry
Mestského úradu.

V pôvodnej organizačnej štruk-
túre mesto zabezpečilo spracova-
nie účtovnej, mzdovej a personál-
nej agendy. Na základe žiadostí na
príslušných ministerstvách i z ini-
ciatívy ZMOS-u /kde mesto podá-
valo zosumarizovanú požiadavku
za celé Združenie obcí a miest hon-
tiansko-poipeľského regiónu/ zís-
kalo mesto i obce združenia navý-
šenie rozpočtu v deficitných rozdie-
loch v časti tovary a služby v po-
ložke energie. Ďalej sa podarilo
získať 1 milión korún na rekon-

V roku 2003

(Pokračovanie z 1. strany)

(Dokončenie na 6. strane)

Konkurz
Mestský úrad v Šahách vypisuje výberové konanie na obsa-

denie funkcie riaditeľa Technických služieb mesta Šahy s mož-
nosťou nástupu od 1. jan. 2004.

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie technického smeru s minimálnou

praxou 5 rokov alebo úplné stredné odborné vzdelanie technického
smeru s minimálnou praxou 5 rokov,

– riadiace a organizačné schopnosti,
– morálna bezúhonnosť,
– vodičský preukaz s oprávnením minimálne typu B,
– predloženie písomnej práce na tému: Základné vedomosti o

činnosti Technických služieb ako príspevkovej organizácie mesta
/v rozsahu maximálne 5 strán/.

Uchádzači môžu svoju prihlášku odovzdať písomne v zale-
penej obálke s označením „KONKURZ” – na MsÚ v Šahách.

Uzávierka prihlášok je 10. dec. 2003 o 12.00 hod.
Bližšie informácie Vám podajú na MsÚ v Šahách,

č. tel.: 7411071 alebo 74112303.

Odpovedá Ing. Ján Lőwy...


