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Mierne zvýšenie miestnych daní
Nový nábytok – stoly a stoličky – vítali

12 poslancov /z 13 zvolených/ a predsta-
viteľov vedenia mesta 15. dec. na 23. riad-
nom zasadnutí mestského zastupiteľstva
/MsZ/ v Šahách, ktoré otvoril a viedol pri-
mátor Ing. Ján Lőwy. Po doplnení a
schválení programu sa poslanci vyjadrili
k správe o možnosti plynofikácie mestskej
časti Tešmak. Súhlasili s investičným vstu-
pom mesta do plynofikácie obce. Schválili
všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ o
miestnych daniach. Oproti minulému ro-
ku nastane globálne asi 20%-né zvýšenie.
Predkladateľ – primátor mesta – pripome-
nul, že v porovnaní s mestami podobnej
veľkosti toto zvýšenie je miernejšie. Potom
bola schválená príloha k VZN o nakladaní
s odpadmi. Aj tu nastane mierne zvýšenie
– z 310 na 350 Sk ročne – za odvoz komu-
nálneho odpadu na jednu osobu. Návrh
vecného plánu MsZ na prvý polrok 2005
po doplnení bol tiež schválený. Keďže sa
znížia dotácie na opatrovateľskú čin-
nosť zo štátneho rozpočtu o 25 %, bolo
potrebné novelizovať VZN o výške úhrad
za služby poskytované v rámci opatrova-
teľskej činnosti. Poslanci schválili aj zásady
poskytovania jednorazovej dávky v hmot-
nej núdzi a zmeny poriadku odmeňovania
mesta Šahy, ďalej budúci predaj budovy
a pozemkov bývalého Centra voľného
času J. Kráľa vo forme verejnej dražby
za výkričnú cenu 4,5 milióna Sk. Poslanci
povedali áno na prenájom nebytových
priestorov v budove MsÚ a predaj menšie-
ho pozemku, taktiež na odstránenie stavby
v havarijnom stave vedľa zdravotnej am-
bulancie na Ulici J. Kráľa a na participáciu
mesta v plánovanej výstavbe multifunkč-
ného ihriska s umelým trávnikom v are-
áli Stredného odborného učilišťa poľno-
hospodárskeho v Šahách. Schválili finanč-
né vysporiadanie s firmou G-quart formou
dohody o urovnaní, použitie finančných
prostriedkov získaných z kompenzácie ná-
kladov mesta za vybudované elektroener-
getické zariadenie na zníženie dlžoby ne-

mocnice voči sociálnej poisťovni za rok
2003, dodatok č. 4 k nájomnej zmluve me-
dzi mestom a s. r. o. Energo-Bytos, zvý-
šenie mesačného príspevku rodičov na
úhradu neinvestičných výdavkov pred-
školského zariadenia zo 100 na 125 Sk
a mesačný príspevok rodičov na úhradu
neinvestičných výdavkov školského klu-
bu detí z 50 na 75 Sk. Keďže doteraz –
z objektívnych príčin – nebol dopracova-
ný návrh rozpočtu mesta na rok 2005, po-
slanci schválili uznesenie, podľa ktorého
mesto v januári začne hospodáriť v du-
chu rozpočtového provizória.

Poslanci zobrali na vedomie správu o
výkone matričnej agendy, osvedčovania
dokladov a odpisov na matričnom úrade
a správu o bezpečnostnej situácii v meste,
v rámci ktorej bola zdokumentovaná čin-
nosť mestskej polície, obvodného oddele-
nia Policajného zboru /PZ/ a oddelenia hra-
ničnej kontroly PZ. Z dokumentov vyplý-
va, že je hodne priestupkov na úseku dop-
ravy a zvyšujúci trend badať aj v oblasti
priestupkov proti majetku. Na základe dis-
kusie sa vykryštalizovala predstava o kom-
plexnom riešení dopravnej situácie v meste.

Po odpovediach kompetentných na

V roku 2004
Uzavreli manželstvo

11. dec.  –  Katarína Barátiová a Miodrag Sentič
18. dec.  –  Lucia Pataiová a Adrian Buris

Narodili sa
Roland Forgács  –  25. novembra 2004
Bence Refka  –  27. novembra 2004
Santiago Kováč  –  2. decembra 2004
Amanda Bandová  –  5. decembra 2004
Katalin Pálová  –  18. decembra 2004

Opustili nás
Alžbeta Dobiášová /* 1918/  –  23. novembra
Mária Szabová /* 1923/  –  25. novembra
Peter Liktor /* 1934/  –  11. decembra
Mária Ružičková /* 1936/  –  13. decembra
Śtefan Berkula /* 1932/  –  17. decembra
Margita Horníčeková /* 1912/  –  19. decembra
Štefan Mokšo /* 1919/  –  23. decembra
Helena Wolfová /* 1919/  –  23. decembra
Anna Števčatová /* 1922/  –  23. decembra
Jozef Ujváry /* 1952/  –  24. decembra
Anna Makovinyiová /* 1915/  –  26. decembra
Ružena Čavojecová /* 1923/  – 28. decembra
Štefan Morovics /* 1923/  –  28 decembra

otázky z minulého
zasadnutia odznelo
viacero interpelácií.
Napríklad: členovia
mestskej školskej ra-
dy sa na svojom za-
sadnutí opýtali po-
slanca, člena rady, na
čo sa použili peniaze
z predaja detského
tábora Šomoš. Aký
bude osud bývalej po-
licajnej budovy v blíz-
kosti cirkevnej ško-
ly, prečo nie je reš-
pektovaná dopravná
značka niektorými
účastníkmi cestnej
premávky pri auto-

busovej zastávke v Preseľanoch nad Ip-
ľom. Aká je činnosť mestskej školskej ra-
dy, či sú o tejto činnosti zápisnične infor-
mované jednotlivé školy, mestské orgány?
Prečo sa doteraz neuskutočnilo sľúbené
zhromaždenie občanov v meste a mestských
častiach na informáciu o plnení volebného
programu? Plánuje sa obnova budovy po-
likliniky? Čo nového v záležitosti o rých-
lostnej ceste, ktorá by mala prechádzať cez
šahanský región? Kde a kedy zmizol ma-
ďarský názov mesta z dopravnej tabule
smerom od Hrkoviec?

Primátor informoval poslancov o akti-
vitách počas posledných dvoch týždňov,
Juraj Bélik, zástupca primátora, poslanec
Nitrianskeho samosprávneho kraja refero-
val o rozhodnutiach, súvisiacich so šahan-
ským regiónom.

V rámci diskusie poslanec MUDr. Pe-
ter Šomló rozdal nulté číslo dvojjazyčného
mesačníka Južná pošta – Déli Hírnök. Vy-
davateľom je Hospitale s. r. o.

V závere zasadnutia sa primátor poďa-
koval poslancom a zamestnancom za celo-
ročnú konštruktívnu spoluprácu a každé-
mu poprial veselé Vianoce a šťastlivý nový
rok. /korpás/

Mesto Šahy vypisuje verejnú dražbu na budovu
centra voľného času s priľahlými pozemkami s celko-
vou výmerou 2478 m2 na Hlavnom námestí v Šahách
/bývalý pioniersky dom).

Dražba sa uskutoční 22. februára 2005 o 14. 00. hod.
v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách.

Vyvolávacia cena je 4, 5 milióna korún.
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