
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a Ing. Štefan Lendvay,
prednosta mestského úradu konzultovali s primátorom mesta
Piešťany a prednostkou MsÚ Piešťany o postupe prípravy rozvo-
jového plánu mesta /30. marca/.

– Primátor mesta sa zúčastnil konferencie zameranej na vý-
znam raitingu miest a obcí /2. apr./.

– Viceprimátor Juraj Bélik zastupoval naše mesto na roko-
vaní akcionárov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nit-
rianskeho kraja, ktoré sa uskutočnilo v Leviciach /2. apr./.

– Primátor mesta a prednosta mestského úradu sa zúčastnili
na seminári o zriadení priemyselných parkov na Slovensku. Hlav-
ným aktérom podujatia bol minister hospodárstva Pavol Rusko
/6. apr./.

– Primátor mesta a predstavitelia šahanskej nemocnice ro-
kovali s riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne o zmluv-
ných vzťahoch medzi nemocnicou a poisťovňou /6. apr./.

– Ing. Ján Lőwy prijal Ing. Alenu Michňovú, zástupkyňu
Banky Dexia, ktorá informovala primátora o najnovších služ-
bách banky pre samosprávy /7. apr./.

– Primátor mesta sa stretol v Partizánskom na rokovaní pri-
mátorov miest, ktoré sú zakladateľmi nemocníc I. a II. typu, s mi-
nistrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. Témou ich rokova-
nia bolo financovanie zrdavotníckych zariadení zriadených samo-
správami /8. apr./.

– Primátor mesta sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii
o vstupe Slovenska a Maďarska do Európskej únie, ktorú uspo-
riadali v Štúrove. Na konferencii vystúpili aj ministri zahranič-
ných vecí obidvoch krajín /13. apr./.

– V budove radnice sa konalo zasadnutie Regionálneho zdru-
ženia miest a obcí hontiansko-poipeľského regiónu. Predmetom
rokovania starostov bola problematika financovania školstva a rie-
šenie separovaného zberu odpadov /14. apr./.

– Ján Lőwy sprostredkoval stretnutie predstaviteľov sloven-
skej firmy zaoberajúcej sa spracovaním ovocia s predstaviteľmi
Združenia pestovateľov ovocia TEÉSZ v obci Kemence /Maď.
rep./, ktorí sa dohodli na okruhu ich budúcej kooperácie /15. apr./.

– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay s Joostom Vanden-
driesschem, spolumajiteľom spoločnosti Fragicslov rokovali 
v Bratislave s riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoloč-
nosti Ing. Tiborom Pogányom. Požiadali riaditeľa vodární o klad-
né vyjadrenie k odberu vody z verejného vodovodu pre potreby
novej výrobnej prevádzky v Šahách na Berneckej ul., ktorý sa 
k žiadosti vyjadril kladne /20. apr./.

– Pred Úradom vlády SR sa uskutočnilo protestné zhromaž-
denie predstaviteľov samospráv, ktorí vyjadrili zásadný nesúhlas
so spôsobom decentralizácie kompetencií štátu na obce, hlavne

čo sa týka finančného zabezpečenia výkonu prenesených kompe-
tencií. Na zhromaždení sa zúčastnil aj primátor Šiah /20. apr./.

– Zástupcovia samospráv regiónu sa zúčastnili na XIV. sne-
me Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave /21.–22. apr./.

– Primátor mesta prijal zástupcu Recyklačného fondu Petra
Širicu, s ktorým rokoval o možnostiach získania finančných pro-
striedkov z tohto fondu na zabezpečenie separovaného zberu od-
padov /28. apr./.

– Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu sa zúčast-
nil na konferencii, na ktorej štátny tajomník ministerstva škol-
stva František Tóth hovoril o obnove školských stavieb a o mož-
nostiach získania finančných prostriedkov na jej realizáciu /28. apr./.

– Primátor Ing. Ján Lőwy a jeho zástupca Juraj Bélik pri-
jali Árpáda Urbána, poslanca maďarského parlamentu a Istvá-
na Lombosa, primátora mesta Balassagyarmat z príležitosti sym-
bolickej jazdy vlakom v Poiplí na počesť nášho spoločného vstu-
pu do Európskej únie /29. apr./.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ
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Uzavreli manželstvo

17. apríla  –  Zuzana Jámborová a Josef Braun
17. apríla  –  Mária Pupáková a Karol Trencsényi
24. apríla  –  Mária Bandová a Ladislav Cellaho

Narodili sa

Karin Fógelová  –  3. apríla 2004
Boglárka Püspökyová  –  15. apríla 2004
Viktória Radics  –  16. apríla 2004
Dorina Dulai  – 23. apríla 2004

Opustili nás

Tibor Tóth  /* 1942/  –  30. marca
Ľudovít Kiss  /* 1944/  –  3. apríla
Pavel Béles  /* 1941/  –  5. apríla
Ján Čerňánskí  /* 1922/  –  5. apríla
Juraj Schvoch  /* 1942/  –  7. apríla
Mária Šťastná  /* 1925/  –  9. apríla
Katarína Menyhárová  /* 1932/  –  10. apríla
Viliam Gruzman  /* 1952/  –  14. apríla
Rozália Vargová  /* 1918/  –  18. apríla
Štefan Balla  /* 1914/  –  21. apríla
Július Saróka  /* 1936/  –  27. apríla

INFORMÁCIE Z RADNICE

V roku 2004

Udalosti, stretnutia a aktivity radnice

Výsledky volieb prezidenta SR v Šahách – 
2. kolo zo dňa 17. apríla 2004


