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Z RADNICE

Udalosti, stretnutia
a aktivity radnice

Šahy majú na rok 2004
vyrovnaný rozpočet

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na pracovnej porade v Leviciach, na ktorej vedúci odboru školstva Štefan Prónay oboznámil prítomných zástupcov samospráv so zriadením Krajského
školského úradu v Nitre a s pracovnou náplňou tohto nového
úradu štátnej správy /12. jan./.
– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na slávnostnom
prijatí predstaviteľov samospráv u prezidenta SR Rudolfa
Schustera pri príležitosti zahájenia nového roka /13. jan./.
– Primátor mesta rokoval so svojím kolegom z mesta Vác o
príprave slávnostného podpísania dohody o nadviazaní
družobných stykov medzi mestami Vác /Maď. rep./ a Šahy.
Primátori sa dohodli, že akt podpísania tejto zmluvy sa uskutoční
13. febr. 2004 v Šahách /14. jan./.
– Oficiálne začatie činnosti nemeckej firmy Hörnlein Slovensko, s. r. o. so sídlom v Šahách spečatili podaním si rúk v areáli firmy na Berneckej ulici primátor mesta Šahy Ing. Ján Lőwy
a riaditeľ firmy Hörnlein Dipl. Ing. Konrad Bantleon /16. jan./.
– Na pracovnej porade v Leviciach, na ktorej sa zúčastnil aj
primátor nášho mesta, Ing. Pavel Zachar, vedúci Obvodného
úradu v Leviciach predstavil primátorom a starostom okresu
vedúcich pracovníkov tohto nového úradu po zániku okresného
úradu /20. jan./.
– Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu a Róbert
Rakyta, pracovník oddelenia výstavby a životného prostredia
MsÚ sa zúčastnili na záverečnom prerokovaní projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie kanalizácie a ČOV Šahy” u objednávateľa projektu /Západoslovenskej vodárenskej spločnosti, a.
s./ v Bratislave. Podľa harmonogramu prípravy tejto investície
by sa stavba mala začať ešte v tomto roku /20. jan./.
– Juraj Bélik, zástupca primátora a Mgr. Tibor Pálinkás,
vedúci Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách sa zúčastnili na oslavách organizovaných pri príležitosti
výročia narodenia Imre Madácha v maďarskom meste Balassagyarmat. Predstavitelia mesta položili veniec k soche spisovateľa
/20. jan./.
– Po ukončení výberového konania o verejnom obstarávaní
bola podpísaná zmluva o dodávke nových ekologických a úsporných osvetľovacích telies pre verejné osvetlenie v Šahách a mestských častiach. Výmena svietidiel sa začne okamžite /26. jan./.

12. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva /MsZ/ v Šahách sa konalo 28. januára pod vedením primátora Ing. Jána Lőwyho. Za členov návrhovej komisie boli zvolení Ondrej Hajdú,
Ing. Vojtech Hammersmidt a Ing. Pavel Srna. Za overovateľov zápisnice zasadnutia primátor určil MUDr. Petra Somlóa a
Alexandra Kapu. Nakoľko sa Ing. Štefan Hanuska vzdal mandátu
poslanca mestského zastupiteľstva, na jeho miesto nastúpil Zoltán Oros, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ.
Pred schválením rozpočtu na rok 2004 sa rozprúdila živá diskusia, v ktorej odzneli aj návrhy na zmeny jednotlivých položiek
rozpočtu. Po viac ako hodinovej diskusii poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2004 vo výške 74,933 mil. korún, resp. vo
výške 81,388 mil. korún vrátane kapitálových výdavkov. Z tejto
sumy sú medzi inými vyčlenené finančné prostriedky na opravu
miestnych komunikácií vo výšky 900 tisíc Sk, resp. dotácia na
činnosť Technických služieb mesta Šahy vo výške 5 miliónov korún, podpora pre rýchlu zdravotnícku pomoc /400 tisíc/, na športovú činnosť /573 tisíc/ ako aj suma na zabezpečenie prevádzky
telocvične T–18 vo výške 100 tisíc Sk.
Na rozvoj mesta poslanci schválili na tento rok 4,28 mil. korún.
Vedeniu mesta i nemocnice poslanci uložili požiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o poukázanie dotácie, ktorú ešte nemocnica
mala dostať pri vlaňajšej delimitácii.
Poslanci schválili plán práce hlavnej kontrolórky mesta na
rok 2004, plán kultúrnej činnosti mesta, ako aj všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ č. 1/2004 o pôsobnosti mesta na úseku požiarnej ochrany.
V rámci organizačných opatrení poslanci prerokovali celkom
13 bodov: medzi inými schválili VZN č. 2/2004 o výške úhrad
za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby. Určili aj
výšku nájomného v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta, odmeňovania poslancov a členov komisií za účasť na zasadnutiach
a výšku nájomného za užívanie priestorov T–18.
Poslanci v ďalšej časti rokovania schválili pracovný poriadok
mesta Šahy, predaj i priamy prenájom mestských pozemkov a
nebytových priestorov v majetku mesta. Súhlasili s pridelením
nájomných bytov podľa návrhu komisie. Ing. Jozefa Olczára
zvolili za predsedu finančnej komisie a Ing. Vojtecha Hammersmidta za predsedu komisie výstavby a životného prostredia
MsZ. Za podpredsedu obidvoch komisií bol zvolený Zoltán Oros.
V interpelácii odznela výzva, aby poslanci zo zvýšenej odmeny podporovali rodičovské združenia škôl. Podľa inej informácie
sa naskytá možnosť na otvorenie ďalších odborných ambulancií
v Šahách /s odbornými lekármi a potrebnými zdravotníckymi
prístrojmi/, ak nájdu vhodné priestory na prenájom. Poslanci
vymenovali aj niekoľko nedostatkov, ktoré by mali byť odstránené v blízkej budúcnosti.
Šesťhodinové rokovanie uzavrel primátor mesta Ing. Ján. Lőwy.

-ly-

V roku 2003–2004
Uzavreli manželstvo
29. dec. 2003 – Lenka Tomčániová a Zoltán Halko
17. jan. 2004 – Marianna Szilvásiová a Tomáš Lendvai
Narodili sa
Szilvia Mihalovicsová – 28. decembra 2003
Bence Hárš – 29. decembra 2003
Zuzana Gajdácsová – 13. januára 2004
Chanel Kotlárová – 19. januára 2004
Opustili nás
Ján Záhorec /* 1943/ – 3. januára
František Velebný /* 1963/ – 5. januára
Mária Bilčíková /* 1911/ – 7. januára
Jiří Tabery /* 1956/ – 26. januára

/morvay/

Zmena pracovnej doby
na mestskom úrade
Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstav
poslanci schválili zmenu pracovnej doby na Mestskom úrade
v Šahách. Od 1. februára 2004 týždenný pracovný čas je na
jednotlivé dni rozvrhnutý nasledovne:
pondelok:
7.30 – 15.30 hod.
utorok:
7.30 – 15.30 hod.
streda:
7.30 – 16.00 hod.
štvrtok:
7.30 – 15.30 hod.
piatok:
7.30 – 15.00 hod.
Na mestskom úrade sú i naďalej všetky pracovné dni
stránkové.

Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ Šahy

