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Príjemná predvianočná atmosféra cha-
rakterizovala v stredu 14. decembra 2005
slávnostné zasadnutie mestského zastupi-
teľstva v Šahách, na ktorom udelili čestné
občianstvo mesta, ceny mesta a cenu pri-
mátora za rok 2005.

Podujatie otvorilo Trio Amadeus sklad-
bou Jozefa Malcáta.

V slávnostnej sieni mestského úradu
primátor mesta Šahy Ing. Ján Lőwy pri-
vítal prítomných, charakterizoval zásady
udeľovania verejných uznaní mesta a odo-
vzdal ocenenia.

Mestské zastupiteľstvo v Šahách ude-
lilo čestné občianstvo mesta Šahy Pablovi
Urbányimu za výnimočnú literárnu tvor-
bu. Cenu prevzal osobne Pablo Urbányi.
Medzi prítomnými sme mohli pozdraviť
aj spisovateľovu manželku.

Pablo Urbányi sa narodil 24. mája 1939
v Šahách. Ako dieťa so svojimi rodičmi

Na začiatku roka 2006 každému obča-
novi nášho mesta prajem úspešný vstup
do nového roka, pevné zdravie, veľa šťas-
tia, lásky, tvorivých síl a úspechov, dni na-
plnené pohodou, pokojom a spokojnos-
ťou.

Uplynuli tri roky zo štvorročného vo-
lebného obdobia, počas ktorého sme mu-
seli vyriešiť niekoľko ťažkých úloh. Vďa-
ka vašej aktívnej pomoci, vážení spoluob-
čania, sa nám podarilo splniť naše predsa-
vzatia v prospech mesta a celého hontian-
sko-poipeľského regiónu.

Posledné roky boli významným medz-
níkom nielen pre Slovensko, ale aj pre na-
še mesto. Vstupom Slovenska do Európ-
skej únie sa otvorili nové dimenzie a mož-
nosti na sebarealizáciu a uplatnenie kaž-

dého občana.
Vážení spoluobčania!
Čaká nás veľa úloh, ktoré musíme do-

končiť a veľa nových, ktoré musíme pri-
praviť. Som presvedčený, že spoločným
úsilím sa nám podarí splniť všetky ciele
vytýčené vo volebnom programe. Preto na
prelome roka Vám ešte raz ďakujem za
vysokú úroveň spolupráce v uplynulom
období.

Prajem Vám pevné zdravie, veľa šťas-
tia a optimizmu, mnoho úspechov v osob-
nom i pracovnom živote, aby ste do nové-
ho roka načerpali dostatok síl, ktoré Vám
pomôžu uskutočniť všetky vaše priania.

Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy

Zľava: Ing. František Danis, MVDr. Štefan Márton, dr. János Bóth,
Pablo Urbányi, Ing. Ján Lőwy, Pavel Korpás a Ladislav Gáspár ml. /Pokračovanie na 7. strane/

Vážení spoluobčania!

Odovzdali mestské
vyznamenania za rok 2005
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35. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Šahách sa konalo 14. decem-
bra 2005.

Po odpovediach na niektoré interpelá-
cie z minulého zasadnutia /otváracia doba
sociálnych miestností na námestí, uprato-
vanie v telocvični T–18/ na otázky poslan-
cov o základnom a rozšírenom programe
káblového televízneho rozvodu od 1. dec.
odpovedal konateľ firmy Elektris a objas-
nil štruktúru programových balíkov: zák-
ladný program obsahuje 15 programov,
rozšírený 24. Ako povedal, tí, ktorí pre-
meškali termín prechodu na rozšírený
program /5. dec./, môžu hocikedy prejsť
aj neskoršie.

Interpelácie poslancov boli zamerané
na tieto oblasti: potreba zvýšenia prostried-
kov na financovanie športu a mládeže, ne-
legálne používanie petárd hlavne deťmi,
chýbajúce možnosti zábavy pre mládež,
kompletný dokumentačný videozáznam o
meste, prispôsobenie cestovného poriadku
pred a po vyučovaní/.

Živá, miestami až ostrá diskusia a vý-
mena názorov charakterizovala preroko-

vanie všeobecne záväzného nariadenia
mesta č. 3/2005 o miestnych daniach na
rok 2006. Zmeny /zvýšenia/ kritizovali
hlavne prítomní podnikatelia, ktorí niekto-
ré položky považovali za výrazné zvýše-
nie. Po dlhej diskusii ich požiadavkam na
zmiernenie zvýšenia bolo sčasti vyhovené.

Zastupiteľstvo:
– zobralo na vedomie správu o výkone
matričnej agendy na šahanskom matrič-
nom úrade, informácie o aktivitách primá-
tora, mestského úradu, ako aj poslanca
Nitrianskeho samosprávneho kraja;
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie
mesta Šahy č. 3/2005 o miestnych daniach
na rok 2006; hospodárenie mesta na rok
2006 na základe rozpočtového provizória
až do doby schválenia rozpočtu mesta na
rok 2006; dve rozpočtové opatrenia /dotá-
cia a úver na vybudovanie 5 b. j., resp.
štátna dotácia na údržbu budov ZŠ/, ktoré
ovplyvnia celkový rozpočet mesta na rok
2005, ktorý i naďalej je vyrovnaný vo výš-
ke 97,566 mil. Sk; plán práce mestského
zastupiteľstva na prvý polrok 2006.

V bode organizačné opatrenia sa tri ná-

vrhy týkali rôznych zvýšení. Návrh na zvý-
šenie nájomného na rok 2006 poslanci od-
súhlasili, podobne ako zvýšenie nájomné-
ho za prenájom pozemkov užívaných ako
záhrady a zvýšenie nájomného za prená-
jom nebytových priestorov užívaných na
skladové účely. Poslanci nesúhlasili so
zvýšením nájomného za prenájom nebyto-
vých priestorov užívaných na podnikateľ-
ské činnosti. Druhý návrh – zásady určo-
vania cien reklamy a inzercie, prenájmu
pozemkov a nebytových priestorov – pos-
lanci schválili s malou úpravou. Schválili
aj tretí návrh, a to zvýšenie nájomného
v mestských bytoch /o 40, 50 a 60 Sk od
1. febr. 2006/, v ktorých zistené nedostatky
už boli odstránené.

Pokus o odvolanie člena správnej rady
šahanskej nemocnice bol neúspešný.

Zasadnutie uzavrel primátor. Nakoľko
v tomto roku to bolo posledné zasadnutie
zastupiteľstva, poďakoval sa poslancom
za celoročnú prácu a všetkým poprial ra-
dostné vianočné sviatky a šťastlivý nový
rok.

-š-

Zmeny vo výnose MPSVR SR č. 3749/
05-II/1 zo dňa 14. dec. 2005 o poskytovaní
dotácií sú účinné od 1. jan. 2006.

Rozšírenie okruhu detí, pre ktoré sa
môžu dotácie poskytovať

Dotácie sa navrhujú poskytovať žiada-
teľovi dotácie:

a/ na všetky deti, ktoré navštevujú ško-
lu, v ktorej je najmenej 50 % (doteraz 70
%) detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke –
pri dotácii na štipendium naďalej zacho-
vať aj kriérium prospechu;

b/ na deti, ktoré navštevujú školu, ak
žijú v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima.
Poskytovanie dotácie na školské potre-

by aj pre deti v materských školách
Umožňuje sa poskytovanie dotácie na

školské potreby pre deti navštevujúce prí-
pravnú triedu predškolského zariadenia.
Zmena dotácie na štipendium na moti-
vačný príspevok a rozšírenie okruhu
detí, pre ktoré sa môže poskytovať

Dotácia na štipendium sa zmenila na
dotáciu na motivačný príspevok. Rozšíril
sa okruh detí, pre ktoré možno túto dotáciu
poskytovať o deti zo špeciálnych základ-
ných škôl pre deti s mentálnym postihnu-
tím a o deti, ktoré sú v základných školách,
a majú diagnostikované mentálne postih-
nutie. Kritériá priemerného prospechu zo-
stali nezmenené, sprísnili sa však ďalšie
kritériá, a to pre dieťa, ktoré opakuje roč-
ník, alebo ktoré za posledný školský pol-
rok malo zníženú známku zo správania o
dva stupne.

Zvýšenie dotácie na stravu o 1 Sk
Zvyšuje sa horná hranica sumy dotácie

na stravu o 1 Sk, pričom spoluúčasť rodiča
zostala nezmenená, t. j. od 1 Sk do 5 Sk

za každé odobraté jedlo.
Možnosť poskytovania dotácií

do konca školského polroka
Dotáciu na stravu a dotáciu na motivač-

ný príspevok možňo poskytovať pre dieťa
na obdobie školského polroka. Zoznam
detí sa mesačne bude dopĺnať len o nové
deti, ktorých rodiny v priebehu školského
polroka splnili kritériá pre dotácie.

Rodičia detí, ktorých príjem je najviac
vo výške životného minima, musia predlo-
žiť potvrdenie o príjmoch všetkých spoloč-
ne posudzovaných osôb v rodine za posled-
ných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

PaedDr. Angelika Révész
Školský úrad v Šahách

Tel. č.: 7411054

Základná škola Janka Kráľa
/Mládežnícka 24/

– v piatok 10. febr.: 14.00 – 17.00
– v sobotu 11. febr.: 8.00 – 12.00

Zmeny v dotáciách poskytovaných pre deti na stravu,
na školské potreby a na motivačný príspevok

Zápis detí do šahanských základných škôl
Základná škola

/Ul. E. B. Lukáča 6/

– v piatok 10. febr.: 14.00 – 17.00
– v sobotu 11. febr.: 8.00 – 12.00

Poslanci sčasti vyhoveli požiadavkam podnikateľov
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Do 14. jan. – 10 rokov Hontianskeho múzea v Šahách –
pamätná výstava v Galérii Ľudovíta Simonyiho

17. jan., 10.00 – Stretnutie dôchodcov s primátorom mes-
ta v knižnici

20. jan., 15.30 – Otvorenie výstavy akvarelov – H. Eta
Szőlősi /Szob, Maď. rep./, Galéria Ľ. Simonyiho

21. jan., 8.00 – Okresná súťaž základných organizácií
Oblastného výboru Cemadok-u v halovom futbale
– mestská telocvičňa T–18

27. jan., 16.00 – Výročná členská schôdza Kruhu priate-
ľov  múzea a galérie v budove Csemadok-u

Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov-žien v kniž-

nici

5. dec. 2005 navštívil naše
mesto Mikuláš. Oči detí sa roz-
žiarili pohľadom na krásny vy-
zdobený koč ťahaný koníkmi,
na ktorom Mikuláš prešiel ce-
lým mestom a rozdával slad-
kosti. V mene všetkých detí
MsÚ ďakuje týmto sponzorom:
Autodream Šahy – Zsolt a Zu-
zana Kissoví, HPH Elektronic
– Ondrej Hajdú, Espresso Bieta
– Peter Bielik, Potraviny Má-
nya, COOP Jednota Krupina –
Margaréta, COOP Jednota Kru-
pina – Supermarket, Potraviny
Panoráma, Mlyn a pekáreň u
Sle-ziakov, Villa Romaine –
Mária Antalfiová, Europe-Cafe
– Róbert Huszár, D.K.B.-móda

– Alžbeta Balázsová, Lívia Ra-
došová, L&G, Farby-Laky – De-
zider a Jolana Duchoňoví, By-
tové zariadenie Frasch, ECO –
Ervín Bojtoš, Paris – Ing. Kata-
rína Párisová, J&G, Elmont
Plus, D.L.H., Export-Import –
Anton Šťastný, Optika – Zoltán
Oros, Satelit – Anton Varga, Si-
mol team – Štefan Nemcsok,
Nikol – Agneša Kissová, Tina-
Butik – Ľudovít Turčan, Móda
21 – Mária Tanaiová, DISK s. r.
o., Kaderníctvo Ilike – Monika
Tóthová, Kvetinárstvo – Žofia
Balicová, Gama Želiezovce.

V mene vedenia mesta ďa-
kujem.

PaedDr. Adriena Kolevová

Mikuláš rozdával sladkosti

V roku 2005
      Narodili sa

Justín Rafael  –  31. dec. 2005
        Opustili nás

Imrich Pölhös /* 1929/  –  3. decembra
Ľudovít Jámbor /* 1932/  –  3. decembra
František Velebný /* 1926/  –  5. decembra
Etela Benyušová /* 1927/  –  11. decembra
Bartolomej Virág /* 1920/  –  16. decembra
Irena Lendvayová /* 1950/  –  17. decembra
Monika Tamásová /* 1974/  –  19. decembra

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a Ing. Štefan Lendvay,
prednosta mestského úradu sa zúčastnili na konferencii organizo-
vanej Medzinárodným klubom v Bratislave. Hlavným bodom
konferencie bola prednáška o rozvoji znalostnej ekonomiky na
Slovensku, ktorú predniesol Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., pred-
seda Slovenskej akadémie vied /1. dec./.

– Primátor mesta v Leviciach rokoval s riaditeľom VÚB o
možnosti získania úveru na zabezpečenie vlastného vkladu mesta
k realizácii úspešného projektu Phare, zameraného na podporu
malého a stredného podnikania v regióne (6. dec./.

– V budove radnice sa uskutočnilo zasadnutie Združenia miest
a obcí hontiansko-poipeľského regiónu, na ktorom primátor a sta-
rostovia hovorili o aktuálnych problémoch predovšetkým na úse-
ku prenesených úloh štátu na obce. Následne rokovalo aj Združe-
nie na separovaný zber komunálneho odpadu o skúsenostiach
v zavedení separovaného zberu komunálneho odpadu /7. dec./.

– Delegácia mesta Šahy vedená primátorom mesta sa zúčast-
nila na medzinárodnej konferencii v maďarskej obci Kemence
venovanej problematike cezhraničnej spolupráce v oblasti ochra-
ny spotrebiteľa /8. dec./.

– V mestskej knižnici sa uskutočnilo predstavenie novej knihy
Ing. Františka Danisa s názvom Ipolyság. /12. dec./.

– Primátor mesta rokoval s riaditeľom Sociálnej poisťovne
o možnosti splácania dlhu nemocnice voči poisťovni /13. dec./.

– V meste Szécsény /Maď. rep./ rokovala rada Programového
združenia samospráv Dunaj–Ipeľ, na ktorom sa primátor nášho
mesta zúčastnil ako pozvaný hosť /13. dec./.

– V slávnostnej sieni radnice sa uskutočnilo odovzdávanie toh-
toročných mestských ocenení: titulu Čestného občana mesta Šahy,
Ceny mesta Šahy a Ceny primátora mesta Šahy /14. dec./.

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta rokoval v Bratislave s odbor-
níkmi na reformu zdravotníctva o zámeroch rezortu v oblasti ma-
lých mestských nemocníc /15. dec./.

– Výberová komisia vyhodnotila konkurz na obsadenie uvoľ-
neného miesta člena mestskej polície /16. dec./.

– Delegácia mesta Šahy vedená primátorom mesta sa zúčast-
nila na oslavách Slovenských Vianoc, ktoré organizovala sloven-
ská samospráva v meste Vác. V kultúrnom programe vystúpili
aj účinkujúci zo Šiah /16. dec./.

– Primátor mesta konzultoval v Bratislave s odborníkmi na
reformu zdravotníctva o osude malých nemocníc /21. dec./.

– Primátor sa zúčastnil na rokovaní Správnej rady Všeobec-
nej nemocnice s poliklinikou v Šahách /22. dec./.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na rokovaní v obci Kemence o
príprave spoločných projektov v rámci výzvy Interreg III v oblasti
turistického ruchu /27. dec./.

– Primátor mesta rokoval na Ministerstve výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR o postupe uzavretia zmluvy medzi mestom
a ministerstvom o financovaní úspešného projektu sociálneho a
hospodárskeho rozvoja Šiah. Mesto získalo štátnu dotáciu na
realizáciu tohto projektu vo výške 1,3 mil. korún /28. dec./. -ly-

Turistickoinformačná kancelária v Šahách
Námestie Bélu Bartóka /v budove Literárnej

kaviarne vedľa obnovenej synagógy/
Info: 036/7411313
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Návrh farebného riešenia
Hlavného námestia v Šahách

Vernisáž výstavy

Architekt György Breitkopf /zľava/, medzinárodný návrhár
farieb, Breitkopfné Losovy Beáta, medzinárodná odborníčka
na farby a Štefan Lendvay /sprava/, ktorý prítomných obozná-
mil s farebným návrhom z odborného hľadiska.

Výstavu v stĺpovej sieni radnice otvoril Ján Lőwy, primátor
mesta. Odbornú činnosť návrhárov – budapeštianskeho manžel-
ského páru – priblížila návštevníkom vedúca knižnice Marta
Solmošiová /zľava/.

Okrem odborníkov-architektov už aj na vernisáži bolo prí-
tomných mnoho šahanských záujemcov, ktorí boli zvedaví, ako
bude vyzerať hlavné námestie po prípadnej realizácii návrhu.

Samospráva mesta Šahy
v roku 2004 vyhlásila verejnú
zbierku na pamätník obetiam
prvej a druhej svetovej vojny.

Iniciatíva bola úspešná,
lebo 15. sept. 2005 v rámci
XXIV. Dní kultúry v Honte
bol v parku pred Galériou Ľu-
dovíta Simonyiho odhalený
pamätník obetiam prvej a
druhej svetovej vojny, prena-
sledovaným a vysídleným po
roku 1945. Pamätník je die-
lom šahanskej keramičky Ad-
riany Kutakovej.

Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou a sponzorskými
darmi podporovali výstavbu pamätníka, čím prispeli k
uctievaniu našich predkov.

Výstavbu pamätníka prácou, materiálom alebo službou
podporovali: Lajos Holdampf – Kameňolomy v Sütő /Maď.
rep./, Ekolstav – Štefan Tipary, MiniMAT – Ľudovít  Oszoli,
Bieta – Peter Bielik, Technické služby mesta Šahy, Ing. Ladi-
slav Janček, Ladislav Búrik, Roman Capák a Dušan Goral.

Na pamätník obetí finančne prispeli nasledovné ustano-
vizne, inštitúcie, podnikatelia i súkromné osoby: ZŠ na Ul.
E. B. Lukáča, Stredné odborné učilište poľnohospodárske,
ZŠ Lajosa Pongrácza s vyuč. jaz. maď., DDD-služby – Vi-
liam Baltazár, Cirkevná ZŠ a Osemročné gymnázium Feren-
ca Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď., Agentúra – Vojtech Ben-
dík, FRASCH – Bytové zariadenie, ZO Csemadok-u, DISK
s. r. o., Mlyn a pekárne u Sleziakov, Gymnázium, ZŠ Janka
Kráľa, Zoltán Oros – Optika, Reformovaná kresťanská cir-
kev v Šahách, PARIS – Ing. Katarína Párisová, Kruh priate-
ľov Hontianskeho múzea a galérie, ZV SLOVES pri MsÚ,
Gymnázium s vyuč. jaz. maď., MOSaPPZ – Ing. Agneša
Gubišová; pracovník Veľvyslanectva MR v Bratislave;

Ing. Ján Lőwy, Ing. Štefan Lendvay, Judita Kötelesová,
MUDr. Beáta Šomlóová, Ing. Pavel Hudec, Ing. Pavel Kajtor,
Ladislav Bogya, Vojtech Belágyi, Jozef Belánsky, Ján Hok-
sza, Karol Kecskés st., Pavel Korpás, JUDr. Ernest Zsolnay,
Ing. Július Antalfi, Katarína Mičková, Marta Solmošiová,
Juraj Bélik, Marta Bendíková, Vojtech Bendík, Gabriel Pál,
Monika Jámborová, Ladislav Hatvanger, Oto Orlai, Agneša
Kissová, Ing. Ildikó Sťahulová, Ing. Vojtech Hammersmidt,
Ing. Imrich Marton, Štefan Pásztor, Gabriel Pásztor, Valéria
Kardosová, Štefan Baksa, Peter Bielik, Ján Rédli ml., Agnesa
Tureková, Mária Forgáčová, Mária Čerbová, Angelika Ré-
vész, Ľudovít Pokorný, Klára Olczárová, Zsolt Bóna, Peter
T. Pleva /Levice/, Ondrej Hajdú, Ladislav Zólyomi, Mária
Zsámbokyová, RNDr. Pavel Makovínyi, Hedviga Makoví-
nyiová, Alexander Kapa, Mgr. Tibor Pálinkás, Štefan Balla,
Peter Paulínyi, Ing. Dezider Kürthy, PaedDr. Adriana Kole-
vová, Ing. Ladislav Pénz.

V mene samosprávy mesta Šahy Vám ďakujem.
Ing. Ján Lőwy

primátor mesta Šahy

Ďakujeme!
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V Šahách má muzeológia
dávne tradície. Miestne kul-
túrne tradície a regionálnu
históriu obľubujúce publi-
kum v roku 1998 oslávilo
centenárium vzniku Hontian-
skožupnej múzejnej spoloč-
nosti. Materiál zo seminára
Kruh priateľov Hontianske-
ho múzea a galérie vydal
v publikácii a odhalili sme aj
pamätnú tabuľu na priečelí
múzea. V roku 2002 z podob-
nej príležitosti, ale v súvis-
losti s Hontianskym múzeom
sme otvorili výstavu a vypo-
čuli sme si sériu prednášok.

2. decembra 2005 sa zno-
vu zhromaždili záujemcovia
na oslavu výročia. Apropo
podujatia bolo otvorenie in-
štitúcie na Rotaridesovej uli-

ci pred 10 rokmi. Pamätné
podujatie sa začalo pri pa-
mätných tabuliach Eleméra
Pongrácza a Hontianskožup-

nej múzejnej spoločnosti,
kde predstavitelia mesta,
Múzejnej spoločnosti vo Vá-

ci a Kruhu priateľov Hon-
tianskeho múzea a galérie po-
ložili vence. O aktivitách
Eleméra Pongrácza a Hon-
tianskožupnej múzejnej spo-
ločnosti hovoril vedúci mú-
zea Mgr. Tibor Pálinkás. Po
položení vencov sa účastníci
presunili do múzea, kde si
pozreli stále výstavy. Múzej-
ná spoločnosť vo Váci inšti-
túciu obdarila pohárom s ná-
pisom a erbom. Pohár odo-
vzdal predseda Vacovského
múzejného spolku dr. István
Torma.

V ďalšej časti – v Galérii
Ľudovíta Simonyiho – otvo-
ril výstavu pod názvom Už

10 rokov sme tu vedúci mú-
zea Tibor Pálinkás a bývalý
riaditeľ múzea Ing. Franti-

šek Danis. Otvárací ceremo-
niál spestrili krátkym hudob-
ným programom žiačky Zák-
ladnej umeleckej školy v Ša-
hách. Ing. Štefan Lendvay,
prednosta mestského úradu
vo svojom príhovore vyzdvi-
hol význam tejto ustanovizne
v kultúrnom živote mesta.

Výstava priblíži históriu
múzea aj takými predmetmi
a dokumentmi (napríklad z po-
zostalosti po Jozefovi Rozs-
nyóovi a z dokumentov mlá-
dežníckeho Divadielka poé-
zie Attilu Józsefa), ktoré bež-
ne nevidieť na stálych výsta-
vách múzea.

Tibor Pálinkás

10  rokov  Hont ianskeho  múzea
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ktorým sa mení VZN č. 8/2004 o pod-
mienkach určovania a vyberania miest-
nych daní na území mesta Šahy

1 /   Časť II, článok I –
daň z pozemkov

§ 3, ods. 1

Ročná sadzba rovnako za katastre Ša-
hy, Preseľany nad Ipľom a Tešmak:
– za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné
sady 0,3 % zo základu dane,
– za trvalé trávnaté pozemky 0,3 % zo zá-
kladu dane

sa mení na 0,35 %.

§ 3, ods. 2

Ročná sadzba dane z pozemkov za:
– zastavané plochy, nádvoria, ostatné plo-
chy, záhrady
a/ v katastri Preseľany nad Ipľom 0, 35 %
b/ v katasti Šahy 0,65 %
c/ v katastri Tešmak 0, 35 %

sa mení všade z 0,35% na 0,40 %
a z 0,65 % na 0,70 %;

– stavebný pozemok 2,5 % z hodnoty po-
zemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2
zákona 582/2004

(3) Výsledné hodnoty pozemkov vy-
plývajúce z ceny pozemkov uvedených
v prílohe č. 1 a č. 2 zákona 582/2004 Z. z.
a sadzieb na rok 2006 sú nasledovné:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a
ovocné sady

– KÚ Preseľany nad Ipľom 0,0501 Sk/m2

– KÚ Šahy 0,0547 Sk/m2

– KÚ Tešmak 0,0559 Sk/m2

b/ trvalé trávnaté porasty

– KÚ Preseľany nad Ipľom 0,0143 Sk/m2

– KÚ Šahy 0,0093 Sk/m2

– KÚ Tešmak 0,0107 Sk/m2

c/   zastavané plochy, záhrady,
ostatná plocha, nádvoria

– KÚ Preseľany nad Ipľom, Tešmak 0,26
Sk/m2

– KÚ Šahy 0,45 Sk/m2

d/   stavebný pozemok 16,- Sk/m2

V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek
4, ktorý znie:

(4) Za stavebný pozemok okrem sta-
vebného pozemku vedeného na Správe ka-
tastra Levice sa považuje lokalita na Psom
vrchu a lokalita Na vŕšku v zmysle schvá-
leného územného plánu mesta (uznesenie
číslo 31/IV/05-z zo dňa 25. 5. 2005).

2/   článok VI.,  § 8 – platenie dane

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je
splatná: slová „do 31. marca” sa nahrádza-
jú slovami „do 31. mája”.

(2) Správca dane na základe písomnej
žiadosti umožňuje platenie vyrubenej
dane:

u fyzických osôb

a/ do 1000 Sk jednorázovo do 31. mája
2006,
b/ nad 1000 Sk v štyroch rovnakých splát-
kach, pričom:
– prvá splátka dane je splatná do 31. mája,
– druhá splátka je splatná do 31. júla,
– tretia splátka je splatná do 30. septem-
bra,
– štvrtá splátka je splatná do 30. novem-
bra
s možnosťou zaplatenia jednorázovo do
31. mája;

u právnických osôb

a/ do 10 000 Sk jednorázovo do 31. mája
b/ nad 10 000 Sk v štyroch rovnakých
splátkach, pričom
– prvá splátka je do 31. mája,
– druhá splátka je splatná do 30. júla,
– tretia splátka je splatná do 30. septem-
bra,
– štvrtá splátka je splatná do 30. novem-
bra.

3/   Časť IV,  článok I –
záverečné ustanovenia

(1) Mestské zastupiteľstvo mesta Šahy
sa na tomto všeobecne záväznom nariade-
ní o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o
dani za užívanie verejného priestranstva,
o dani za ubytovanie, o dani za predajné
automaty a o dani za nevýherné hracie prí-
stroje na rok 2006 uznieslo dňa 14. decem-
bra 2005.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie na-
dobúda účinnosť dňom 1. jan. 2006.

Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy

Všeobecne záväzne nariadenie mesta
o miestnych daniach č. 3/2005

Mestské zastupiteľstvo v Šahách
na svojom decembrovom zasadnutí
schválilo všeobecne záväzné nariade-
nie /VZN/ č. 3/2005, ktorým sa mení
VZN č. 8/2004. NR SR 25. októbra
2005 schválila zákon 517/2005 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorým sa mení a
dopĺňa pôvodný zákon č. 582/2004
Z. z. Tieto zmeny boli zapracované
aj do všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šahy. Pre malý rozsah zmien
uverejňujeme uvedené VZN č. 3/
2005 v plnom znení.

Termín podania daňového pri-
znania v prípade, ak došlo k zmene
vo vlastníctve /kúpa, predaj, prevod,
prenájom/, ostáva 31. január 2006.

Daňovníci, u ktorých nedošlo
k žiadnym zmenám v roku 2005,
daňové priznanie nepodávajú.

Výrub dane sa uskutoční postup-
ne do 15. mája 2006.

Ing. Agnesa Tureková
ved. finančného oddelenia

Zmeny v miestnych
daniach

Stavby

A – rodinný dom:   3,- Sk/m2

B1 – chata:   10,- Sk/m2

C1 – garáž (mesto):   12,- Sk/m2

D1.1. – poľnohospodárska prvo-
výroba (vlastná potreba): 4,- Sk/m2

D1.2. – poľnohospodárska prvo-
výroba: 5,- Sk/m2

D2.1. – priemyselné stavby:
25,- Sk/m2

D3 – podnikateľská činnosť:
50,- Sk/m2

E1 – ostatné stavby: 15,- Sk/m2

E2 – ostatné stavby (vlastná pot-
reba): 10,- Sk/m2

Byty

A1 – byt 3,- Sk/m2

– nebytový priestor 4,- Sk/m2

Sadzby dane
za stavby a byty
od 1. jan. 2006
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emigroval do Argentíny. Svoju prvú zbier-
ku noviel vydal v roku 1972 pod názvom
Noc revolucionárov. V roku 1975 vyšiel
jeho prvý román Pištoľ pre Macka. V roku
1977 musí z politických dôvodov znova
emigrovať, usadí sa v Kanade. Tu napíše
svoj román Nikde, ktorý vydali aj v špa-

nielskom, anglickom i francúzskom jazy-
ku.

Ďalšie jeho diela sú: O všetkom niečo,
o ničom veľa /1988/, Znovunarodenie
/1992/, Dedičstvo /zbierka noviel, 1992/,
Západ slnka /1997/, V nádvorí Eutópie
/1999–2001/.

Preklady jeho diel v maďarskom jazy-
ku vydalo Vydavateľstvo NAP v Dunaj-
skej Strede: Silver /2004/ a Naplemente
szimptóma /2005/. Predstavenia týchto
románov v Šahách sa zúčastnil aj autor.

Mestské zastupiteľstvo v Šahách udeli-
lo čestné občianstvo mesta Šahy Karolovi
Zábrádymu za výtvarnú činnosť v pros-
pech nášho mesta. Žiaľ, Karol Zábrády bol
nemocný, preto sa nemohol zúčastniť sláv-
nostného odovzdania.

Karol Zábrády sa narodil 28. mája 1931
v Honte /Maď. rep./. Od roku 1945 študo-
val v gymnáziu v Šahách. Po maturite zís-
kal diplom na vysokej škole výtvarných
umení. Značnú časť svojho života prežil
v Kremnici, kde ako pedagóg vyučoval na
strednej škole výtvarného umenia, neskôr
sa stal riaditeľom tejto školy. Známe sú
jeho olejomaľby a kriedomaľby. V Šahách
mal niekoľko samostatných i spoločných
výstav. Keramická kompozícia na fasáde
budovy gymnázia ako aj emblém poľno-
hospodárskeho učilišťa sú jeho dielami.

Po prvej časti slávnosti Márió Matyó,
žiak Základnej umeleckej školy v Šahách

pozdravil ocenených krásnou Piesňou
chlapca-tuláka od Beethovena.

Cenu mesta Šahy za rok 2005 obdržal

dr. János Bóth, primátor mesta Vác za
rozvíjanie družobných vzťahov medzi
mestami Šahy a Vác.

Mestské zastupiteľstvo udelilo Pavlovi
Korpásovi Cenu mesta Šahy 2005 za dl-
horočnú pedagogickú a spoločenskú čin-
nosť.

Cenu mesta Šahy pre Klub priateľov
múzea a galérie v Šahách pri príležitosti
10. výročia založenia múzea prevzal pred-

seda klubu Ing. František Daniš, prvý
riaditeľ Hontianskeho múzea a galérie
v Šahách.

Ladislav Gáspár ml. prevzal Cenu
mesta Šahy 2005 za titul najlepšieho pa-
ralympionika desaťročia.

MVDr. Štefan Márton prevzal Cenu
mesta Šahy 2005 za dlhoročnú odbornú
a spoločenskú činnosť.

Cenu primátora mesta Šahy v roku
2005 primátor udelil Péterovi Gágyorovi
za záslužnú činnosť v oblasti kultúry.

Primátor mesta ukončil podujatie ďa-
kovnými slovami, každému poprial veľa
zdravia, šťastia a úspechov, ako aj príjem-
né vianočné sviatky.

Priateľská debata potom pokračovala
na slávnostnej recepcii, ktorú primátor
organizoval na počesť vyznamenaných.

Marta Solmošiová

/Dokončenie z 1. strany/

Pablo Urbányi /zľava/ a Ján Lőwy

Odovzdali mestské vyznamenania za rok 2005
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19. decembra 2005 sa na chirurgic-
kom oddelení šahanskej nemocnice
uskutočnilo milé a dojímavé „stretnu-
tie”: Štefan Lichner z Lontova sa po-
ďakoval svojim záchrancom za záchra-
nu svojho života.

Všetko sa začalo pred vyše poldruha
rokom, keď šahanský personál rýchlej
zdravotnej služby volali k ťažkému ú-
razu do Lontova, kde Štefan Lichner u-
trpel ťažký úraz cirkulárnou pílou s po-
ranením mnohých vnútrobrušných or-
gánov. Následne po úraze bol 3 hodiny
prakticky v klinickej smrti bez merateľ-
ného krvného tlaku a pulzu, čo neodra-
dilo tím od záchranných činností, vrá-
tane operácie, i keď obrovská rana už
ani nekrvácala.

Po 2 hodinách operácie a podávania
náhradných roztokov a krvi sa tlak krvi
a pulz pomaly normalizovali, čo ich u-
istilo v tom, že konanie nie je zbytočné.

Potom nasledovalo približne pol-

ročné obdobie pooperačných útrap /aj
v banskobystrickej nemocnici/, opako-
vaných operácií s potrebou urobiť vý-
vod z hrubého čreva pre zlé hojenie, na-
koľko pacient nemal už vlastnú krv a
bielkoviny potrebné na nekompliko-
vané hojenie. Darcovská krv a bielkovi-
ny stačili na záchranu života, avšak už
nie na úplné zahojenie.

Keď Štefan Lichner prišiel v septem-
bri 2005 na kontrolné vyšetrenie s tým,
že žiada o potrvdenie na predpis kolo-
stomických pomôcok na obdobie ďal-
šieho pol roka, navrhli mu operáciu:

„Vítam ho ako pýchu svojho profesionálneho života”

zrušenie stómie, aby už kolostomické
pomôcky nepotreboval. Po určitom vá-
haní s touto operáciou súhlasil. Operá-
ciu vykonali v októbri 2005.

Takto prekonal poslednú operáciu, je
bez vývodu
h r u b é h o
čreva a teší
sa z plného
zdravia. Po-
zoruhodné i
z odborné-
ho hľadiska
je, že v sú-
časnosti je
úplne bez
postihnutia
takých dô-
ležitých or-
gánov, ako
je mozog,
pečeň alebo

obličky.
Začiatkom de-

cembra prišiel
pán Lichner do
nemocnice s po-
žiadavkou uspo-
riadať malé po-
hostenie pre tých,
ktorí sa na zá-
chrane jeho živo-
ta podieľali. Ria-
diteľ nemocnice
mu dal súhlas, a
tak sa 19. decem-

bra 2005 uskutočnilo stretnutie Štefana
Lichnera a pracovníkov chirurgického
oddelenia na čele s primárom MUDr.
Jánom Slančíkom.

Pán Lichner /iste nie prvýkrát/ sa po-
ďakoval za záchranu svojho života, čo
aj v lekárskej obci vyvolalo veľký ohlas:
jednak tento prípad je i z odborného
medicínskeho hľadiska tak neobvyklý,
a so šťastným koncom, jednak preto,
lebo po zosumarizovaní výdavkov na
záchranu života zdravotná poisťovňa
zaplatila necelých 15 tisíc /!, a nie je to
prepis/, hoci výdavky boli okolo 450 ti-
síc. Toľko o hodnote ľudského života.

Ale ako to povedal pán primár, tieto
„skutočnosti” nič nemenia na fakte, že
„keď stretnem pacienta, vítam ho ako
pýchu svojho profesionálneho života”.

Text a foto: ŠtrbaZľava: MUDr. Alexander Šturc, Mária Kissová, Mária Vámosová,
Ildikó Dénesová, Nikoleta Keresztesová, MUDr. Ján Hruškovič,
MUDr. Peter Fajčík a MUDr. Said

Primár MUDr. Ján Slančík
so Štefanom Lichnerom
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Mestská knižnica v Šahách
16. decembra 2004 otvorila no-
vú éru v dejinách knižníc v na-
šom meste a regióne. Po presťa-
hovaní knižnice do nových
priestorov sa začal nový život
v knižničnej činnosti. Zmenili
sa knižničné podmienky, zme-
nil sa štýl práce, zmenili sa kniž-
ničné služby, a personál knižni-
ce sa musel k týmto zmeneným
podmienkam prispôsobiť v pl-
nej miere. Snažili sme sa však
o to, aby sa kvalita poskytova-
ných služieb v žiadnom prípade
neznížila.

V roku 2005 knižnica mala
viac než 1200 čitateľov a 12 ti-
síc návštevníkov. Uskutočnili
sme knižničné podujatia /150/
pre deti aj dospelých. Autorské
besedy, literárne a historické
prednášky, zábavné podujatia,
výstavy a rôzne stretnutia v kniž-
nici mali vysokú návštevnosť.

Naďalej ponúkame knižnič-
né služby aj prostredníctvom
klubu žien a klubu dôchodcov.
Spolupracujeme so školami a
organizáciami z mesta, máme
kontakty aj so školami, knižni-

cami a inštitúciami z celého re-
giónu. Rovnako spolupracuje-
me aj s väčšími slovenskými
knižnicami a s knižnicami z Ma-
ďarskej republiky.

Návštevníci knižnice uvítali
nové podmienky a chválili sku-
točnosť, že aj knižný fond bol
obnovený, veď v tomto roku
sme bohato doplnili knižný fond
na jednotlivých úsekoch. Do
konca novembra sme dostali
nové knihy v hodnote viac než
150 000 korún – takmer 1000
titulov.

V nových priestoroch pracu-
je aj nové internetcentrum, kde
detskí členovia centra môžu
bezplatne používať internet.
Táto služba k nám pritiahla
mnoho nových mladých náv-
števníkov.

Ďakujeme čitateľom a náv-
števníkom knižnice za celoroč-
nú podporu, ako aj poslancom
a vedeniu mesta. V mene celé-
ho kolektívu Vám želám šťast-
livý nový rok 2006!

Marta Solmošiová
vedúca Mestskej knižnice

v Šahách

Prvý rok v nových priestoroch Normálne?

Končí sa rok a o tomto čase
sa ho patrí vyhodnotiť. Hocako
rád by sme chceli vyzdvihnúť
niečo dobrého z tohto uplynulé-
ho roka, žiaľ, ani pri najväčšej
snahe sa nám to nedarí.

Všetky doterajšie novoročné
sľuby našich politikov vyšli na-
vnivoč, a to už takto ide od pre-
vratu. Sľubom ostalo malé Švaj-
čiarsko, Zasľúbená zem, ako aj
tak veľmi ospevovaný blahobyt,
no iba pre radových občanov.
Máme ich tu všetky, ale iba pre
tých, ktorí ani doteraz nechodili
na zemi. Je to spravodlivé? Ap-
ropo, spravodlivosť! Spravodli-
vosť by mala byť zábezpekou
pre zabezpečenie práva obča-
nov. Realitou však je, že občan
aj pri utrpení všelijakých neprá-
vostí sa štítil obrátiť sa na justí-
ciu, obávajúc sa nemalých súd-
nych poplatkov. Dané je nám
právo na súdnu obhajobu svojej
pravdy, ale iba keď za ňu zapla-
tíme. Hoci sa našlo veľa ľudí,
ktorých súdne poplatky odradili
od dokazovania svojich práv
súdnou cestou, predsa sa ešte
našli niekoľkí „zvrhlíci”, kto-
rým to vyhovovalo. Vychádza-
júc z toho naše súdnictvo od no-
vého roka zvyšuje súdne poplat-
ky na štvornásobok doterajších.
Vzorec je jednoduchý: od janu-
ára nech sa ani tí, ktorí ešte mali
dostatok peňazí /či odvahy/ na
súdne procesy, neopovážia ob-
ťažovať našu justíciu! Nebudú
procesy, teda budeme môcť pre-
ukázať, že u nás je všetko v naj-
lepšom poriadku. Zvonka to bu-
dú vidieť takto, kým tu vovnútri
bude všetko hniť. Nech žije
právny štát!

V novom roku nás však neča-
ká iba toto. Svoje pozície ne-
chce vzdať ani naše zdravotníc-
tvo. Na jeho iniciatívu sa bude
hlasovať v parlamente o schvá-
lení návrhu na zvýšenie poplat-
kov u obvodného lekára ako i
poplatkov za pobyt v nemocni-
ci. V prvom prípade je to na-
miesto 20 korún 30, v druhom
namiesto 50 Sk 70. Podľa mi-
nistra Zajaca je to iba limitova-
nie horných hraníc poplatkov, a
ešte to neznamená, že tomu bu-
de tak. Hlúpym sedliackym ro-
zumom sa pýtam: prečo potom
nemohli ostať hornou hranicou
doterajšie poplatky, keď aj tie
často znamenali problém pre ne-
zamestnaných či žijúcich z ma-
lých miezd /a ich počet rastie zo
dňa na deň/. Neznamená to, že
tomu bude tak. Ale! Keď už raz
vytiahli tieto cifry, hlavu na to,
že tomu tak bude. Pre nás zasa
ostáva iba jediná vec: platiť zdra-
votné a nemocenské poistenie
poctivo, kým žijeme – a ani ná-
hodou neochorieť, lebo sa nám
neujde na pohreb.

Vypršal starý rok, čaká nás
nový. Naši politici už dnes sľu-
bujú, prisahajú, lebo sa blížia
voľby. Nechutne hádžu na seba
špinu, utopil by jeden druhého
v lyžičke vody, občan je pre nich
iba „x” na volebnom lístku. Mys-
lia si, že občan ostane navždy
hlúpy. Na začiatku nového roka
je zvykom si popriať všetko naj-
lepšie. Ja osobne prajem každé-
mu pevné zdravie v novom ro-
ku. O ostatné sa už „postarajú”
naši politici.

Ak im to dovolíme.
Július Belányi

Domáce zápasy družstva PK Komárno/Šahy sa budú hrať
v telocvični T–18 na Ulici E. B. Lukáča v Šahách.

Rozpis 7. a 8. kola
14. jan., 16.00 – PK Komárno /Šahy – ŠK Mostex Rača
15. jan., 10.00 – PK Komárno/Šahy – Topvar Topoľčany
28. jan., 16.00 – Geológ Rožňava – PK Komárno/Šahy
29. jan., 10.00 – ŠKST Michalovce – PK Komárno/Šahy

Očakávame fanúšikov stolného tenisu!

Extraliga mužov v stolnom tenise

V budove Mestskej knižnice
v Šahách sa 8. decembra stretlo
asi 30 dôchodcov, aby sa v pred-
vianočnej atmosfére porozprá-
vali o svojich radostiach a sta-
rostiach. Pozdravili ich prváci
zo ZŠ Lajosa Pongrácza pod
vedením učiteľky Alžbety Bé-
likovej. V pestrom hudobno-
básnickom programe vystúpila
aj druháčka Barbara Benőová.

Milé predvianočné stretnutie
Mária Čerbová, pracovníč-

ka knižnice, informovala účast-
níkov o pôvode Vianoc a o tom,
ako sa oslavuje tento sviatok
mieru a dobrej vôle v jednotli-
vých krajinách sveta.

Júlia Bellušová prečítala prí-
tomným viacero možných via-
nočných prianí. Aj po programe
ostali mnohí pri prestretom sto-
le. /kp/

Vinotéka v Šahách
na Hlavnom námestí vedľa restaurácie BOVI
Vás pozýva do svojej predajne na ochutnávku vín,

kde vám ponúkame:
– čapované sudové vína,
– fľaškové vína /slovenské aj zahraničné/,
– darčekové vinárske sety
– a keramické vínové súpravy.

Tešíme sa na Vás.
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    JANUÁR   FEBRUÁR     MAREC

P 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
U 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
S 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Š 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
P 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
S 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
N 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

  APRÍL  MÁJ   JÚN

P 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
U 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
S 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Š 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
P 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
S 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
N 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

     JÚL AUGUST SEPTEMBER

P 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
U 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
S 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Š 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
P 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
S 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
N 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

   OKTÓBER     NOVEMBER DECEMBER

P 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
U 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
S 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Š 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
P 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
S 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
N 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31


