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Uzavreli manželstvo
14. febr.  –  Andrea Hlinková a Viktor Zoltán Kardics
14. febr.  –  Denisa Vanerová a Peter Rezniček
21. febr.  –  Nikoleta Juhászová a Peter Beňovič 

Narodili sa
Erik Koncz  –  16. januára 2004
Patrik Darida  –  8. februára 2004
Lucia Moravčíková  –  9. februára 2004
Samuel Balla  –  10. februára 2004
Adrián Hlavanda  – 11. februára 2004
Vivien Ballová  –  14. februára 2004

Opustili nás
Ondrej Gašparik /* 1921/  –  20. januára
Jozef Róka /* 1925/  –  1. februára
Elena Takácsová /* 1946/  –  3. februára
Alexander Juhász /* 1942/  –  14. februára
Peter Benko /* 1959/  –  16. februára
Mária Vokšanová /* 1921/  –  19. februára
Ing. Jozef Belánsky /* 1955/  –  19. februára
Štefan Hoksa /* 1922/  –  20. februára
Alžbeta Koncová /* 1950/  –  26. februára
Mária Runnová /* 1914/  –  27. februára

INFORMÁCIE Z RADNICE

V roku 2004

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta rokoval s predstaviteľmi sa-
mosprávy mesta Veresegyház v Maďarsku o možnostiach prehĺ-
benia spolupráce oboch miest. Konkrétnym výsledkom ich ro-
kovania je aj dohoda, na základe ktorej 30. apríla vystúpia fol-
klórne súbory z mesta Veresegyház v Šahách na pripravovaných
oslavách, organizovaných pri príležitosti vstupu Slovenska i Ma-
ďarska do Európskej únie /2. febr./.

– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay rokovali s Ing. Jaro-
mírom Pavlíkom, generálnym riaditeľom a Ing. Vladimírom
Kačeňukom, obchodným riaditeľom spoločnosti Chirana Hos-
pital, špecialistami na projekty na fondy Európskej únie. Vý-
sledkom ich rokovania bola dohoda o spolupráci v príprave pro-
jektov podávaných mestom Šahy v rámci grantovej schémy Eu-
rópskej únie /5. febr. a 13. febr./.

– Primátor mesta s ďalšími pracovníkmi mestského úradu
rokoval s Ing. Jánom Valkovičom, oblastným manažérom Slo-
venskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu o možnostiach
umiestnenia ďalších investícií na území mesta a v regióne /6.
febr./.

– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy rokoval s Ing. Ladislavom
Kollárom, riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o
možnostiach umiestnenia úradu v budove radnice. Primátor po-
núkol pomoc v riešení čo najlepšej prístupnosti tohto nového úra-
du občanom /10. febr./.

– Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu a Karol
Škerlec, konateľ spoločnosti Energo-Bytos sa zúčastnili na semi-
nári o novelizácii zákona o energetike. Novela tohto zákona dáva
samosprávam ďalšie kompetencie v oblasti vydávania autorizá-
cie pre výrobcov tepla a obce budú určovať aj ceny tepla na svojom
území /10. febr./.

– V obradnej sieni radnice primátori miest Šahy a Vác
v rámci slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva podpí-
sali Zakladaciu listinu – dohodu medzi družobnými mestami
Šahy a Vác /13. febr./.

– Primátor mesta so svojím zástupcom Jurajom Bélikom
sa zúčastnil na prezentácii novej technológie likvidácie komu-
nálneho odpadu tzv. biolýzou. Prezentácia sa uskutočnila na
mestskom úrade v Želiezovciach a zúčastnili sa na nej pozvaní
predstavitelia samospráv regiónu /12. febr./.

– Primátor mesta a jeho zástupca rokovali v Bratislave 
s Ing.Vojtkom, podpredsedom Úradu geodézie, kartografie a
katastra SR o možnosti zriadenia pracoviska tohto úradu v Ša-
hách. Mesto ponúklo pomoc pri riešení priestorových prekážok
vysunutého pracoviska v našom meste. Táto otázka je otvorená a
zriadenie úradu v Šahách je závislá od zabezpečenia finančných
prostriedkov na prevádzkovanie /18. febr./.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na seminári venovanom agrotu-
ristike a cestovnému ruchu. Hlavným poslaním dvojdňového po-
dujatia bola prezentácia možností čerpania fondov Európskej ú-
nie v oblasti cestovného ruchu /18.–19. febr./.

– Na návrh primátora mesta sa prvýkrát zišiel prípravný vý-

bor XXIII. Dní kultúry v Honte 2004. Členovia prípravného vý-
boru sa dohodli o rámcovom programe tohto významného kultúr-
no-spoločenského podujatia /23. febr./.

-ly-

Udalosti, stretnutia

a aktivity radnice
Dôležité o voľbách prezidenta

SR a o referende
Voľby prezidenta Slovenskej republiky a referendum sa konajú

3. apríla 2004 /v sobotu/ od 7.00 do 22.00 hod. Primátor mesta
určil 8 volebných okrskov, ktoré sú nasledovné:

volebný okrsok č. 1 –  Materská škola Homok, Šahy, Hontian-
ska cesta č. 45;

v. o. č. 2 – Mestský úrad, Šahy, Hlavné námestie č. 1;
v. o. č. 3 – Cirkevná základná škola, Šahy, Námestie B. Bar-

tóka č. 3;
v. o. č. 4 – Materská škola IV, Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14;
v. o. č. 5 – Gymnázium, Šahy, Mládežnícka č. 22;
v. o. č. 6 – II. Základná škola, Šahy, E. B. Lukáča č. 6;
v. o. č. 7 – Kultúrny dom, Šahy, časť Tešmak;
v. o. č. 8 – Materská škola, Šahy, časť Preseľany nad Ipľom č. 1.
V jednotlivých okrskoch môžu voliť voliči bývajúci v uliciach:
Volebný okrsok č. 1: Hontianska cesta, Bitúnková, I. Madá-

cha, L. Pongrácza, Nemocničná, Kuzmányho, Sipossa, Záhradníc-
ka, Lesná, Bernecká, Železničná

Volebný okrsok č. 2: Hlavné námestie, Tabánska, J. Kráľa,
Mlynská, Ružová, Sládkovičova, J. Jesenského, Petőfiho, 1. mája

Volebný okrsok č. 3: Tešmacká cesta, Hviezdoslavova, SNP,
Kapitulská, Školská, F. Rákócziho II., Podzámocká, E. B. Lu-
káča, J. Rotaridesa, kpt. Nálepku, Kalvarenská, Parková, Námes-
tie B. Bartóka

Volebný okrsok č. 4: Gyürkyho, Széchenyiho, Szondyho,
Thuróczyho /č. 25, 27, 29, 31, 33/, Mikszátha /1–14/

Volebný okrsok č. 5: Nám. M. R. Štefánika, Mikszátha /č. 15
a 16/, Ľ. Štúra, Severná, Mládežnícka, Cintorínska, Obrancov
mieru, Zs. Móricza

Volebný okrsok č. 6: M. M. Hodžu, Fegyvernekiho, J. Smre-
ka, Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová, A. Kmeťa, Szoko-
lyiho, Pivničná, Olvárska cesta, Thuróczyho /okrem č. 25, 27, 29,
31, 33/, B. Němcovej

Volebný okrsok č. 7: časť Tešmak
Volebný okrsok č. 8: časť Preseľany nad Ipľom
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom

totožnosti /občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenská knižka/.
Do 14. marca 2004 voliči dostanú oznámenie o čase a mieste

konania volieb.
Od 20. marca voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom

okrsku, kde sú zapísaní do zoznamu, majú možnosť si vyzdvih-
núť voličský preukaz, ktorý oprávňuje voliča voliť v ktorom-
koľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

Žiadať vydanie voličského preukazu môžete v pracovných
dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod na Mestskom úrade v Šahách 
v kancelárii č. 3.

JUDr. Ernest Zsolnay
vedúci správneho odd. MsÚ


