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Športovci Šiah pripravení
na jarnú sezónu

INFORMÁCIE Z RADNICE

V skratke
Družobné styky miest. 13. februára

primátori mesta Šahy a Vác podpísali dru-
žobnú dohodu, a tak prvým družobným
mestom pre Šahy sa stalo mesto Vác,
pre ktorý sú Šahy už siedmym dru-
žobným mestom. Prvým družobným
mestom Vácu je fínske Järvenppää, 
s ktorým podpísali dohodu už v roku
1984. Fíni budú, vzhľadom na 20. výro-
čie, čestnými hosťami tradičného festi-
valu Svetské veselice Vácu. Desiate výro-
čie podpísania dohody s nemeckým Do-
naueschingenom oslávili vlani. Ďalšími
družobnými mestami Vácu sú Székely-
udvarhely v Rumunsku, Deuil-la Barre
vo Francúzsku, Givatayi v Izraeli a od
r. 2003 aj Dubnica nad Váhom.

*
Rokovali o spoločných kultúrnych

podujatiach. 18. februára sa v šahan-
skom Hontianskom múzeu stretli zá-
stupcovia kultúrnych inštitúcií mesta
Šahy a Vác, aby prerokovali spoločné
plány na rok 2004. Z Vácu bol prítomný
Gyula Mándli, riaditeľ Knižnice Lajosa
Katonu vo Váci so svojou zástupkyňou
Erzsébet Herczeg. Šahanské inštitúcie
zastupovali: PaedDr. Adriena Kolevo-
vá, vedúca oddelenia školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ, Mgr. Tibor Pá-
linkás, vedúci Hontianskeho múzea a
Galérie Ľudovíta Simonyiho, Marta
Solmošiová, vedúca Mestskej knižnice 
v Šahách, Ing. František Danis, pred-
seda Kruhu priateľov múzea a galérie a
Tibor Lendvay, predseda Združenia La-
josa Pongrácza. Spoločné podujatia 
v obidvoch mestách budú: výstava his-
torických máp a výstava z celoživotnej
tvorby Dulovitsa, vynálezcu a umelec-
kého fotografa, ktorý pochádza zo Šiah.
Spresnili aj trasu aprílového spoločného
výletu po stopách revolúcie 1848/49.
Stretnú sa aj s rykynčickými rezbármi
úľov, zorganizujú spoločné prednášky
na rôzne témy a zabezpečia stretnutie
knihovníkov Peštianskej župy v Šahách.

25. februára sa pod vedením primátora
mesta Ing. Jána Lőwyho konalo 13. riad-
ne zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v Šahách. Overovaním zápisnice primátor
poveril Zoltána Orosa a Ondreja Hajdúa.
Po schválení programu zasadnutia poslan-
ci za členov návrhovej komisie zvolili Zsolta
Bónu, Pavla Korpása a Alexandra Kapu.
Potom shválili správu o plnení zročných
uznesení, ktorú predkladal prednosta MsÚ
Ing. Štefan Lendvay.

V interpelácii poslancov odznelo mno-
ho otázok. Napríklad prečo neboli vyzvaní
na uhradenie škody rodičia mladistvých,
ktorí poškodili ohradu bývalého doprav-
ného ihriska a dôchodcovia by potrebovali
vyhovujúcu miestnosť na činnosť. Na
mnohých firemných tabuliach ešte stá-
le chýba text v maďarskom jazyku, sme-
rom na Preseľany nad Ipľom ešte stále vi-
dieť pred niekoľkými rokmi ilegálne vytvo-
rené smetisko. Mesto by malo organizovať
prednášky, ako získať späť neidentifikované
pozemky. Poslanci kritizovali, že nedostá-
vajú informácie o činnosti Regionálnej
rozvojovej agentúry Ipeľ–Hron, o nových
pracovných príležitostiach v meste, o ne-
blahom stave pozemku, na ktorom pôvod-
ne mal stáť kultúrny dom. Odznela aj otáz-
ka o finančnom zabezpečení škôl a škol-
ských zariadení. Zároveň poslanci boli o-
boznámení so zásadami financovania cir-
kevnej školy.

Poslanci zobrali na vedomie správu o
pripravenosti športových klubov a oddie-
lov na jarnú sezónu súťaží, o činnosti Mest-
skej polície v Šahách za rok 2003, správu
o pripravenosti samosprávy na prezident-
ské voľby a na referendum, ako aj informá-
ciu o plnení úloh v oblasti požiarnej o-
chrany.

Poslanci schválili správu o výsledkoch

inventarizácie a o stave majetku mesta 
v hodnote 279,265 mil. korún. Mesto má
úver vo výške zhruba 24 mil. korún, ktorý
bol použitý výlučne na rozvoj mesta. Schvá-
lili aj správu o výsledkoch hospodárenia
mesta a záverečný účet mesta za rok 2003,
ako aj správu o činnosti a rozbor hospo-
dárenia Technických služieb mesta za rok
2003 a hlavné úlohy na úseku ochrany pred
požiarmi na rok 2004. Mesto malo v roku
2003 príjmy vo výške 87 245 821 korún,
výdavky 87 519 411 korún. 274-tisícová
strata bude vyrovnaná z rezervného fondu
a z bežných príjmov za rok 2004.

V rámci organizačných opatrení po-
slanci súhlasili so zriadením školského ú-
radu. Schválili vytvorenie Združenia obcí
a miest hontiansko-poipeľského regiónu 
s právnou subjektivitou, ako aj vytvorenie
Združenia pre separovaný zber Hont-
-Poiplie.

Poslanci schválili aj prvú úpravu roz-
počtu na rok 2004, čo znamená zvýšenie
príjmov a výdavkov o 6 415 142 korún.
Tento príjem bude zabezpečený zo štátnej
dotácie a mesto túto sumu použije na za-
bezpečenie technických podmienok sepa-
rovaného zberu.

Delegovali členov do školských rád, sú-
hlasili so zmenou pracovného úväzku ria-
diteľa Nemocnice s poliklinikou v Šahách
Ing. Viliama Šumichrasta na 0,5 úväzok
aj s navrhovaným platom. Stanovili pod-
mienky a vypísali konkurz na odborného
pracovníka školského úradu a konkurz na
obsadenie funkcie náčelníka mestskej
polície v Šahách. Zároveň zriadili aj vý-
berové komisie.

Na konci zasadnutia poslanci boli obo-
známení s úspešnosťou, resp. neúspeš-
nosťou projektov predložených v roku 2003.

/morvay/

Mesto  Šahy vypisuje konkurz na funkciu náčelníka Mestskej
polície v Šahách

Podmienky
– úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie

alebo vysokoškolské vzdelanie
– vek nad 25 rokov
– bezúhonnosť /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/
– zdravotná spôsobilosť
– vodičské oprávnenie skupiny B s dobou praxe min. 2 roky
– ovládanie práce s počítačom
– trvalý pobyt v Šahách
– znalosť maďarského jazyka
– znalosť iných cudzích jazykov vítaná
– pozitívny vzťah k verejnej službe
– termín nástupu od 1.4.2004
Uzávierka prihlášok: 22. marca 2004 o 12.00 hod.
Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné ná-

mestie 1, 936 01 Šahy – v uzavretej obálke označenej „KON-
KURZ MsP”.

K prihláške priložiť: životopis, výpis z registra trestov, overe-
nú kópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.

Nemusí vlastniť – získa po nástupe
– zbrojný preukaz
– odbornú spôsobilosť
Informácie: osobne na mestskom úrade alebo na telefónnom

čísle: 036/7411071.
Konkurzné konanie bude zamerané na

1. odborný test
– všeobecné znalosti o samosprávnej činnosti, zákon číslo 369/

1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
– zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v platnom znení
– zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

Osobný pohovor bude zameraný na
– zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v platnom znení
– trestný zákon č. 140/1961 Zb. v platnom znení 
2. psychotest

K o n k u r z

/my/


