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Regióny Šiah a Vácu vytvárajú priro-
dzenú ekologickú jednotu.

Prioritou koordinačných aktivít je vy-
tvorenie spoločnej stratégie ochrany ži-
votného prostredia v tomto medzinárod-
nom regióne,
v ktorom sa
v dôsledku ná-
rastu osobnej a
nákladnej do-
pravy v posled-
nom období
stala ochrana
ovzdušia jed-
ným z najdôle-
žitejších záuj-
mov.

V zmysle u-
vedeného vy-
pracovali samo-
správy miest Vác a Šahy spoločný projekt
v rámci Phare CBC s názvom Cezhraničné
partnertsvo pri ochrane čistoty ovzdušia
v regiónoch miest Vácu a Šiah. Projekt
bol vyhodnotený ako úspešný a 19. no-
vembra 2004 došlo k podpísaniu zmluvy
o jeho podpore.

Cieľom projektu je zosúladenie stratégií
ochrany životného prostredia a tento cieľ
sledujúcich organizácií, informačných sys-
témov, mechanizmov na podporu rozho-

dovania a v neposlednom rade získanie
konsenzuálnej podpory spoločnosti.

Plánujeme v spolupráci s organizáciami
pôsobiacimi v oblasti ochrany životného
prostredia, mimovládnymi organizáciami,

vzdelávacími a výskumnými ústavmi vy-
tvoriť koordinačnú jednotku. Výsledkom
jej činnosti bude program ochrany život-
ného prostredia a program riadenia dopra-
vy, ktoré budú podkladom pre rozvoj ďal-
ších investícií do ochrany životného pros-
tredia, čo prispeje k zvýšeniu kvality život-
nej úrovne obyvateľov regiónov.

Dôležitou úlohou projektu je viesť k zod-
povednosti v ekologickom myslení. V pro-
jekte sa z tohto dôvodu objavujú marketin-

Ochrana životného prostredia založená na
miestnych iniciatívach v slovensko-

-maďarskom pohraničí

gové programy a programy na rozvoj me-
dziľudských vzťahov, ktoré obsahujú:
– vytvorenie webovej stránky o ekologic-
kých a dopravných údajoch a správach,
– prípravu tlačovín a „e-obežníka”,
– prípravu radu podujatí zameraných na
ochranu životného prostredia.

Chceli by sme dosiahnuť, aby spolu-
práca v rámci tohto projektu pokračovala
v ďalších spoločných projektoch a podu-
jatiach.

(ag)

Pri vyplnení daňového priznania za ornú pôdu a trvale trávnaté
pozemky treba uviesť zákonom stanovené ceny a sadzbu schvále-
nú vo VZN č. 8/2004 nasledovne:

              trvale trávnaté
          orná pôda       porasty sadzba

KÚ Šahy 15,65 3,07 0,30 %
KÚ Tešmak 15,77 2,66 0,30 %
KÚ Preseľany nad Ipľom 14,30 4,11 0,30 %

Upozornenie finančného
odboru MsÚ v Šahách

 zastavané plochy, nádvoria,    stavebný
záhrady, ostatné plochy   pozemok sadzba

KÚ Šahy 64,- 640,- 0,65 %
KÚ Tešmak 64,- 640,- 0,35 %
KÚ Preseľany nad Ipľom 64,- 640, 0,35 %

Uvedené ceny a sadzby sú pevne zabudované do programu,
ktorý vypočítava daňové výmery.

Zároveň sa Vám ospravedlňujeme, že v pomocnej tabuľke
uvedenej v januárovom čísle HL sme výsledné ceny za ornú pôdu
a trvale trávnatých porastov sme uviedli v ároch. Tieto výsledné
ceny mali slúžiť iba pre vašu informovanosť.

Ing. Tureková Agnesa, vedúca FO


