
Výstavba nového závodu spoločnosti DISK v Šahách

HONTIANSKE  LISTY december 2004        3

V roku 2004

Výsledkom sérií niekoľko-
mesačných rokovaní vedenia
mesta s predstaviteľmi nemec-
kej spoločnosti DISK, spol.
s r. o. bola skutočnosť, že táto
firma sa rozhodla investovať
v Šahách. Požiadali preto mest-
ské zastupiteľstvo o odpredaj
stavebného pozemku vedľa
cintorína za účelom výstavby
nového textilného závodu. Po
dlhej diskusii na júnovom za-
sadnutí zastupiteľstva nako-
niec tesnou väčšinou hlasov
poslanci tento odpredaj schvá-
lili. Na ostatných zasadnu-
tiach zastupiteľstva odzneli o-
tázky, kedy sa zaháji výstavba
závodu. Primátor mesta tlmo-
čil obavy niektorých poslan-
cov majiteľom spoločnosti,
ktorí ako odpoveď pozvali pri-
mátora mesta, jeho zástupcu
a prednostu mestského úradu
na návštevu ich materskej fir-
my v Nemecku, aby sa osobne
presvedčili o vážnosti ich roz-
hodnutia.

Tejto pracovnej cesty 4. až 7.
nov. sa napokon zúčastnil pri-
mátor mesta, prednosta úra-
du, z firmy spolumajiteľ a ko-
nateľ pán Sebastiano Curcu a
konateľka Ing. Mária Jeder-
níková. Návšteva sa začala
v mestečku Riedlingen /nachá-
dza sa cca. 200 km na západ od
Mníchova/, kde majitelia spol.

DISK majú textilný závod pod
názvom GÖNNER. Je to rodin-
ná firma s 200-ročnou tradíciou
a riadia ju bratia Gönnerovci.
Stretli sme sa s nimi v rekon-
štruovaných priestoroch závo-
du, ktorých časť zívala prázd-
notou, nakoľko technologické
zariadenie už bolo zbalené a
presunuté do Šiah. Majitelia fir-
my nás informovali, že napriek
tomu, že stavebné povolenie už
bolo vydané, výstavbu závodu
začnú až začiatkom budúceho
roka. Odôvodnili to s tým, že
požiadali Ministerstvo hospo-
dárstva SR o dotáciu na nákup
modernej technológie. Ubezpe-
čili nás ale, že aj v tom prípade,
že ich žiadosť nebude kladne
posúdená, výstavba závodu sa
začne s existujúcim technolo-
gickým zariadením.

Po tomto stretnutí sme roko-
vali s pánom Jean-Pierre Ques-
nelom, riaditeľom banky Kreiss-
parkasse v Biberachu, ktorá
spravuje účty firmy Gönner.
Riaditeľ banky nás ubezpečil,
že plánovaná investícia v Ša-
hách je finančne zabezpečená.
Následne nás prijal primátor
mesta Riedlingen Hans Peter-
mann. Pán primátor vyslovil
ľútosť nad skutočnosťou, že
likvidáciou výrobného závodu
v ich meste ostane bez práce
150 ľudí, zároveň však pozna-

menal, že tento jav v Nemecku
nie je ojedinelý, a chápe aj ma-
jiteľov firmy. Primátor Ing. Ján
Lőwy informoval svojho kole-
gu o stave nezamestnanosti v Ša-
hách a v regióne a pozval pána
Petermanna na návštevu do
Šiah k príležitosti slávnostného
zahájenia výstavby závodu.

Naša cesta potom pokračo-
vala na sever Nemecka. V mes-
tečku Tröstau sme pozreli
prázdnu výrobnú halu spol. Cu-
relli, v ktorej mal pán Curcu
svoju textilku, a ktorú už pred
rokmi premiestnil do Šiah. Aj
tu sme mali možnosť stretnúť
sa s primátorom mesta, ktorý

daný stav premiestnenia výroby
na Slovensko komentoval po-
dobne ako jeho kolega z Ried-
lingenu. V meste Lichtenstein
/neďaleko Drážďan/ sme pozre-
li ďalší bývalý objekt spoloč-
nosti Curelli, v ktorej už taktiež
ukončili výrobu.

Osobné stretnutia s ľuďmi
priamo v mestách Riedlingen a
Tröstau jednoznačne potvrdili,
že výstavba nového závodu
v Šahách je realitou a v roku
2005 sa naozaj zaháji výroba
v našom meste, čo rozhodne
prispeje k zníženiu vyše 17 %-
nej nezamestnanosti.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Uzavreli manželstvo
30. okt.  –  Kristína Drozdíková a František Balázs
  5. nov.  –  Iveta Šípošová a Róbert Tavaly
20. nov.  –  Katarína Jakušová a Štefan Tóth

Narodili sa
Dávid Nagypál  –  14. októbra 2004
Sophia Viktória Bodzsárová  –  22. októbra 2004
Adrian Štefan Kissimonyi  –  25. októbra 2004
Katarína Straňáková  –  6. novembra 2004

Opustili nás
Anna Supuková /* 1908/  –  4. novembra
Rozália Gradzielová /* 1928/  –  6. novembra
Alžbeta Haláthová /* 1919/  –  6. novembra
Ladislav Miško /* 1937/  –  10. novembra
Mária Engelhartová /* 1924/  – 17. novembra
Mikuláš Pásztor /* 1938/  –  30. novembra

Zľava: Hans Gönner, Mária Jederníková,
Ján Lőwy a Sebastiano Curcu
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