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Šahy majú program sociálne-
ho a hospodárskeho rozvoja

INFORMÁCIE Z RADNICE

V tradičnej zasadačke MsÚ
sa 25. augusta 2004 konalo 19.
riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Šahách, ktoré
otvoril a viedol primátor Ing.
Ján Lőwy.

Čo sa týka plnenia zroč-
ných uznesení, tentoraz to bola
správa o činnosti dopravcu
mestskej hromadnej dopravy a
o aktualizovanom cestovnom
poriadku. Dopravca vo svojej
informácii vyčíslil stratu za
rok 2003 v sume 827 tisíc Sk.
Správu, ktorú predniesol pred-
nosta Ing. Štefan Lendvay po
niekoľkých stručných poznám-
kach schválili.

Potom poslanci preroko-
vali a schválili správu o čin-
nosti a rozbor hospodárenia
Technických služieb /TS/ mes-
ta za prvý polrok 2004. Z prí-
lohy tohto dokumentu sa do-
zvieme, že pohľadávky TS
činia k 16. 8. 2004 200 tisíc
korún. V rozbore hospodáre-
nia mesta za prvý polrok 2004
sa dozvieme, že príjmy boli
splnené na 49 % a výdavky na
40 %. Úpravu rozpoču pred-
ložil primátor. Výška uprave-
ného bežného rozpočtu činí 83
mil. 869 tisíc a kapitálového 5
mil. 122 tisíc Sk. Rozpočet je
vyrovnaný, Do upraveného
rozpočtu bola zakalkulovaná
aj suma, ktorú mesto obdržalo
za predaj 2,5 hektárového po-
zemku a za detský tábor Šo-
moš. Hlavná kontrolórka upria-
mila svoju pozornosť v prvom
polroku 2004 na kontrolu
dodržiavania VZN mesta o
miestnych poplatkoch a správ-
nosti účtovnej uzávierky na
MsÚ v Šahách. Dokument u-
vádza aj úlohy vyplývajúce 
z kontroly: dosledovať použi-
tie príjmov z poplatku za od-
pad, zabezpečenie separova-
ného zberu podľa zákona a do-
sledovať fungovanie parkova-
cieho systému. Schválený
program sociálneho a hospo-
dárskeho rozvoja mesta ob-
sahuje veľa údajov a pohľa-
dov, ktoré môžu byť užitoč-
ným vodítkom kompetentných
funkcionárov samosprávy 
v rozhodovacom procese. Bol
schválený aj nový poriadok
odmeňovania mesta Šahy a
členstvo v Združení samo-
správ dunajsko-poipeľského

regionálneho rozvoja.
Poslanci zobrali na vedo-

mie správu o činnosti spol. s r. o.
Energo-Bytos Šahy za 1. pol-
rok 2004. V závere sa uvádza,
že aktivity v investičných zá-
meroch vzhľadom na nárast
nedoplatkov u vlastníkov a ná-
jomníkov bytov budú pre-
chodne obmedzené. Nedoplat-
ky sa prudko zvyšujú najmä 
v roku 2004.

Zobrali na vedomie infor-
máciu o pripravenosti škôl a
školských zariadení na šk. rok
2004/2005. Informácie z do-
kumentu doplnili prítomní ria-
ditelia. XXIII. Dni kultúry 
v Honte sa uskutočnia 15. až
19. septembra. Program je bo-
hatý a pestrý. Poslanci zobrali
na vedomie aj správu o hospo-
dárení Všeobecnej nemocnice
s poliklinikou v Šahách a sťaž-
nosť obyvateľov Petőfiho ulice.

V interpelácii navrhovali
vybudovanie chodníka pri zá-
vode Hörlein, systému doprav-
ných značiek nad križovatkou
na Hlavnom námestí. Konšta-
tovalo sa, že v budove bývalej
Casablanky je všetko zdemo-
lované. Podľa názoru niekto-
rých poslancov by sa mesto
malo viac starať o budovy,
ktoré odovzdalo do správy
iných subjektov /cirkevná ško-
la atď./. Viac pozornosti si vy-
žadujú aj detské ihriská a
oprava mestských komuniká-
cií. Je na čase uzavrieť zmluvu
o spolupráci s nadáciou Pečať
mesta Šahy. Keďže mnohí
obyvatelia Šiah a okolia pracu-
jú v Maďarskej republike,
treba umožniť, aby maďarské
a slovenské autobusové spoje
mohli voľne prekročiť hranicu
/v Šahách, ale aj inde/ a dopra-
viť ľudí na pracoviská.

Primátor informoval pos-
lancov o svojich augustových
aktivitách.

Náčelník MsP načrtol mož-
nosti spolupráce mestských
policajtov s poslancami zastu-
piteľstva.

V diskusii Alexander Pál,
obyvateľ Tešmaku vyzval pri-
mátora a poslancov, aby zor-
ganizovali fórum obyvateľov
v tejto mestskej časti. Vyslovil
požiadavku, aby každú mest-
skú časť – Preseľany nad Ip-
ľom a Tešmak – zastupoval 

v mestskom zastupiteľstve je-
den poslanec. Podľa neho pre-
daný detský tábor Šomoš
pravdepodobne nie je majet-
koprávne vysporiadaný. Myslí
si, že ohrada cintorína v Teš-
maku je zrelá na výmenu ale-
bo dôkladnú opravu.

Adriena Kolevová, vedú-

ca oddelenia školstva, kultúry,
mládeže a športu informovala,
že knihy po zosnulom gymna-
ziálnom profesorovi Dr. Tibo-
rovi Tóthovi sa po dedičnom
konaní stali majetkom Mest-
skej knižnice v Šahách.

Zasadnutie uzavrel primátor.
/korpás/

Program
XXIII. Dní kultúry v Honte

15. september – streda
MENORA SAAG CENTRUM ARTIS

17.00 – Slávnostné otvorenie XXIII. Dní kultúry v Honte
Vystúpenie Tria Amadeus a učiteľov ZUŠ v Šahách
Otvorenie výstavy historických máp – uvedie dr. Klin-   
ghammer István, rektor Univerzity L. Eötvösa  v Bu-
dapešti

16. september – štvrtok
AUDIOVIZUÁLNA SÁLA GYMNÁZIA

10.00 – „Veľkomožný vojvoda a Šahy” – seminár o Fr. Rákó- 
czim II.

DIVADELNÁ SÁLA RADNICE

19.00 – Operetné predstavenie umelcov z Budapešti

17. september  – piatok
HLAVNÉ NÁMESTIE

9.00 – Šahanský jarmok, remeselnícke trhy
15.00 – Módna prehliadka – Stredné odborné učilište odevné  

Hrkovce
18.00 – Koncert šahanských rockových skupín – W-Rock, 

Trade Mark
21.00 – Koncert skupiny Lokomotíva z Prahy pod vedením 

Norberta Kovácsa
23.00 – Veselica – hrajú: Sunset, Rytmick

GALÉRIA ĽUDOVÍTA SIMONYIHO

16.00 – Stretnutie so Zoltánom Fehérom, autorom publikácie 
o J. Dulovitsovi

17.30 – Otvorenie výstavy fotografií Jenő Dulovitsa, rodáka 
zo Šiah

18. september – sobota
HLAVNÉ NÁMESTIE

9.00 – Šahanský jarmok, remeselnícke trhy
11.00 – Hontianske folklórne slávnosti – vystúpenie folklór-    

nych skupín Chyžišťan /Hontianske Nemce/, citarová 
skupina zo Sazdíc, Nevesincs /Plášťovce/, Ipeľ /Šahy/, 
Kincső a Apró Kincső /Želiezovce/, Kincskeresők /Ša-
hy/, Váczi Néptáncegyüttes /Vác, Maď. rep./

16.00 – Divadlo Maska /Zvolen/: Abrak a Drak, rozprávka
19.30 – P. Unikum – živý koncert
21.00 – Vystúpenie hudobnej skupiny Dili-trio

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

13.00 – XI. Hontiansky pohár v karate s medzinárodnou 
účasťou – 5. ročník Memoriálu Ivany Péterovej

19. september – nedeľa
Slávnostné sväté omše, hody

MENORA SAAG CENTRUM ARTIS

16.00 – Stretnutie spevokolov – krstenie ich CD


