Újévköszöntés a Dunánál

Vítanie nového roka pri Dunaji

Verőfényes téli nap, szikrázó víztükör. Szilveszteri zimankóban
vártuk a párkányi öbölnél a Jegesmedve klub tagjait, hogy
rendhagyó módon búcsúzzunk el a 2012-es évtől.
December 31-én délelőtt fél tízkor a mínusz két fokos hidegben
még csikorgott lábunk alatt a talaj, ahogy a Duna-partra értünk. A
folyó felett párasávok, az öbölnél a Bazilika és a híd sziluettje
fogadott, és egy jókora csapat hattyú. Kisvártatva megjelent Jolcsík
Péter és Hajtman Marián is, a Párkányi Jegesmedve Klub tagjai.
Frissen, jókedvűen érkeztek, mintha csak strandolni jönnének,
pedig a Duna vize három és fél fokos volt. Szerintük viszont
majdnem ideálisak voltak a körülmények a megmártózásra.
-A legideálisabb kombináció a nulla fokos víz, kint kellemes napos
idő, de a víz széle majdnem hogy fagyos legyen. És gyönyörű,
tiszta idő, az az ideális. A legrosszabb pedig a ködös idő, az esős
és a szeles idő - taglalta szerkesztőségünknek Hajtman Marián,
miközben bemelegítettek a téli úszáshoz. Mint azt a sportemberek
elmondták, hosszú évek során, fokozatosan szoktatták hozzá
szervezetüket a téli úszáshoz, a rendszeres edzés és megfelelő
fizikai felkészülés alapkövetelmény.
-Az edzésmód az, hogy minden hónapban, nyártól kezdve egész
mostanáig minden hónapban egyszer vagy kétszer megfürdünk,
legyen az október- november, ahogy közeledünk a télhez, és akkor
mindig eddzük a testünket. Fontos előtte a testet jól felmelegíteni,
hogy ha az ember belemegy, akkor nehogy infarktus vagy ilyesféle
kellemetlen dolgok történjenek. Úgyhogy nagyon fontos a test
felemelegítése és természetesen minden az agyban dől el –taglalta
Hajtman Marián.
A párkányi Jegesmedve Klubnak jelenleg öt tagja van, közülük most
csak ketten mártóztak meg a Dunában, ők viszont már főiskolás
koruk óta rendszeresen úsznak a téli folyóban.
-Az inasiskola alatt volt egy helyiség, egy csónakház, a
Nozdroviczky Sanyi építette és azóta tartjuk ezt a hagyományt,
abban az időben többen, tán 15-en is jártunk- mesélt a kezdetekről
Jolcsík Péter.
A jéghideg, frissítő fürdőzés után egy korty forró teával koccintottak
az újesztendőre, 2013 szilveszterén pedig ismét találkoznak a
Jegesmedvék a párkányi öbölnél, hogy ússzanak egyet a téli
Dunában.

Slnečný zimný deň, prskavé zrkadlo vody. V silvestrovskom
mraze sme čakali pri štúrovskom zálive členov Klubu ľadových
medveďov, aby sme sa so starým rokom 2012 rozlúčili
nezvyčajným spôsobom.
31. decembra doobeda o pol desiatej v zime -2?C ešte škrípala zem
pod nohami, keď sme prichádzali na breh Dunaja. Nad riekou pásy
pary, pri zálive nás vítala silueta baziliky, mosta a veľká labutia
skupina. Onedlho sa objavili Peter Jolcsík a Marián Hajtman,
členovia štúrovského Klubu ľadových medveďov. Prichádzali sviežo
s dobrou náladou, akoby len na pláž išli, ale voda Dunaja mala len
3,5 stupňa. Podľa nich však boli skoro ideálne podmienky na
kúpanie.
"Najideálnejšia kombinácia je 0 stupňová voda, vonku príjemné
slnečné počasie a okraj vody skoro zamrznutý. A pekné, čisté
počasie, to je ideálne. Najhoršie je hmlisté, daždivé a veterné
počasie" - vysvetlil pre našu redakciu Marián Hajtman počas
rozcvičky k zimnému plávaniu.
Ako to športovci povedali, dlhé roky si organizmus postupne zvykal
na zimné plávanie. Základnými požiadavkami je pravidelný tréning a
vhodná fyzická príprava.
"Spôsob tréningu je, že v každom mesiaci, počnúc od leta až doteraz
mesačne raz alebo dvakrát sa okúpeme, či je október alebo
november. Ako sa približujeme k zime, je náš organizmus
trénovanejší. Je dôležité predtým telo dobre zahriať, aby človek po
ponorení do vody nedostal infarkt, alebo sa mu neprihodila nejaká
nepríjemná udalosť. Teda je veľmi dôležité zahrievanie tela a
samozrejme o všetkom sa rozhodne v mozgu" - povedal Marián
Hajtman.
Štúrovský Klub ľadových medveďov má v súčasnosti päť členov, z
nich sa teraz kúpali v Dunaji iba dvaja. Oni už pravidelne plávajú v
zimnej rieke od vysokoškolského veku.
"Pod učňovskou školou bola jedna miestnosť, lodenica, postavil ju
Sanyi Nozdrovicky a odvtedy uchovávame túto tradíciu. V tom čase
viacerí, asi aj 15 sme chodili plávať" - rozprával nám o začiatkoch
Peter Jolcsík.
Po ľadovom, osviežujúcom kúpaní si štrngli na nový rok hltom
horúceho čaju. Na Silvestra roku 2013 sa ľadoví medvedi opäť
stretnú pri štúrovskom zálive, aby si zaplávali v zimnom Dunaji.
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Helyi adók és illetékek - mi változott, hogy változott?
Január elseje nemcsak egy új esztendő kezdetét jelenti, hanem rendszerint az árak változását és főként azok emelkedését is. A
módosulást nem feltétlenül csak a boltok kínálta termékek árcímkéjén vélhetjük felfedezni, hanem a hivatalok által kibocsátott
dokumentumok, valamint a kivetett adók tekintetében is.
A legtöbb változás az anyakönyvvezető által kibocsátott dokumentumok árában történt. Bár nem év elejétől, hanem még 2012. október 1-től
léptek életbe a változások, a fizetendő összegek nem csekély mértékben növekedtek. Az aláírás hitelesítése például 0,50 euróról a
háromszorosára, azaz 1,50 euróra növekedett. Az erkölcsi bizonyítványhoz szükséges kérelemhez tartozó okmánybélyeg értéke pedig 4 euróra
az eddigi 3 euró helyett. A fénymásolatokat oldalanként továbbra is 1,50 euróért hitelesítik, a cseh nyelvűeket pedig három euróért. Az
anyakönyvi kivonatok kiadásának ára a továbbiakban öt euró lesz, az eddigi 1,50 euró helyett. Az anyakönyvből kiadható igazolások ára
háromról öt euróra nőtt. A névváltoztatásért kerek száz eurót kell fizetnünk a továbbiakban, ennek összege mindössze ötven centtel növekedett.
Amennyiben külföldön szeretnénk használni anyakönyvi kivonatunkat (amelyhez Apostil szükséges) az eddigi 6,50 euró helyett tíz euróért
kaphatjuk meg az ehhez szükséges dokumentumot.
A Párkányi Városi Hivatal pénzügyi osztálya felelős a legtöbb adó beszedéséért, amelyek közül néhánynak az összege megemelkedett 2013.
január 1-től. Az ingatlanadó (12/2012 számú általános érvényű rendelet) alá tartozik a szántóföldekért fizetett adó, amelynek az összege 0,60 %ra módosult, 0,50 %- ről. Ennek értelmében négyzetméterenként 0,8849 (törvény által meghatározott összeg) eurót kell számítani az adó alapra,
amelyből 0,60 % teszi ki az fizetni való adót. Amennyiben valaki erdei földdel rendelkezik, 0,50 eurót kell négyzetméterenként fizetnie, amelyből
0,40 % az adó mértéke. Azoknál a földterületeknél, amelyeken gazdasági erdőművelés folyik előnyben lesz részesítve a felértékelt összeg,
melyet az Erdőgazdálkodásról szóló program tartalmaz. A kutyaadó (13/2012) összege nem változott az idén, így a családi házban, kertben
tartott ebek után 6,00 eurót, a panellakásban élő kutyák után 33,50 eurót kell fizetni. Abban az esetben, ha az ebet kertben, és lakásban is
tartják, 20 euró az adó értéke. A szállásadó (10/2012) továbbra is 0,55 euró személyenként és éjszakánként. A nem nyerő, azaz inkább a
szórakozás funkcióját betöltő gépek (11/2012), mint például a billiárdasztal után fizetett összeg 166 euró évente. A hulladékilleték (8/2012) bár
nem jelentősen, de növekedett. Az eddigi 18 euró helyett 18,50 eurót kell fizetni, amely naponta, személyenként 0,0493 eurót jelentett eddig, és
0,0507 eurót jelent most.
Az összeg növekedésén kívül más változások is történtek az illeték kapcsán. Ha a vállalkozás székhelye a vállalkozó állandó vagy ideiglenes
lakhelyén van bejegyezve, de nincs létrehozva üzemegység ezen a lakcímen, akkor a szemétdíjat csupán az állandó illetve ideiglenes lakhely
után kell fizetni. Törvénybe foglalták továbbá azt is, hogy ha egy illető több, mint 90 napig az adózás időszakában nem tartózkodik a város
területén, az fel van mentve az illeték fizetése alól, amennyiben igazolni tudja, hogy egy másik városban él, dolgozik vagy tanul és ott fizeti a
hulladékért felszámolt összeget. A változások közé tartozik még az is, hogy ezentúl a határozatban az ingatlanadót, a kutyaadót, a nem nyerő játék gépek és a különböző termékeket kibocsátó automaták után fizetett adót egy határozattal vetik ki. Ezek korábban külön dokumentumokon
szerepeltek. Bartman Kornélia, a pénzügyi osztályon dolgozó referens azt is elmondta lapunknak, hogy a továbbiakban, ha bármilyen változás
lépne fel egy személy életében az ingatlanadó kapcsán, akkor az adóbevallásnak csak a módosulást kell tartalmaznia, a már meglévő és
korábban bejelentett ingatlanokat nem kell újból feltüntetnie. Teljesen új nyomtatványok állnak továbbá a lakosok rendelkezésére, amelyek
lényegesen megkönnyítik az emberek dolgát, hiszen ezentúl nem kell kiszámolniuk a fizetendő összegeket, és a százalékokat.
A vagyongazdálkodási, vállalkozói, kereskedelmi, idegenforgalmi és régiópolitikai osztályhoz mindössze három különböző adó tartozik, amelyek
közül egyiknek az összege sem növekedett. A 9/2004-es számú általános érvényű rendelet a közterület bárminemű használatát foglalja magába
és 2005. január 1-jén került bevezetésre. Ebbe beletartozik a közterület használata szolgáltatásnyújtás, cirkusz, karnevál, vagy más egyéb
attrakció megrendezése céljából. A fizetendő összeg attól is függ, hogy az esemény a város melyik utcájában zajlik. Az első kategóriába sorolt
utcák (Fő utca, Tűzoltó utca, Szent Imre tér, Templom utca, Szent István utca) esetében négyzetméterenként 0,19 eurót kell naponta fizetni.
Városunk, első kategória által le nem fedett részein pedig 0,13 euró az adó értéke. Amennyiben valaki újságosstandot szeretne elhelyezni,
négyzetméterenként 0,03 eurót kell fizetnie egy napra. A vendéglátóipari célokra kialakított teraszok négyzetméterenkénti használati adója 0,33
euró naponta. Ha valaki előadás, kiállítás céljából venné használatba városunk egy adott területét, 3,31 eurót kell fizetnie négyzetméterenként,
természetesen szintén egy napra. A fent említett osztály feladata továbbá a Simon Júda vásárra érkező árusoktól a közterület használati adó
beszedése is (2/1998), amelynek mértéke eltérő annak függvényében, hogy a város mely részén állítják fel standjukat a vállalkozók. A Vadaš
termálfürdő parkolóján a hinták tulajdonosai 1,65 eurót fizetnek naponta négyzetméterenként. Az Aquariohoz közeli kereszteződésben, ahol a
készételeket árusító sátrakat állították fel, 6,63 eurót kell fizetni. A Fő utcán, azaz a D zónában 4,97 euró a használati adó értéke, míg az étkező
szektortól a Komenský utcán haladva 3,31 eurót kérnek a vállalkozóktól. Mivel a vásári helyeket csak szeptember 1-jén kezdik el árusítani, így
ezek az értékek még addig módosulhatnak. A harmadik adótípus a különböző árucikkeket pénzért kibocsátó automaták után fizetendő összeg
(14/2004), amely kezdetben 39,83 euró volt, s amelyet 2012. január 1-jén 40 euróra kerekítettek. Izrael Rózsa, az illetékes szakosztály referense
elmondta, hogy az alkoholt, valamint a dohányárut kibocsátó automaták után a feltüntetett összeg ötszörösét kell fizetni, míg a buszjegyet kiadó
automaták teljesen ingyenesek, bár utóbbi kettő közül egyik típus sem található városunkban.
Írásunk célja elsősorban az volt, hogy a fizetendő adókat, illetve illetékeket a hétköznapi
olvasóinknak, továbbá, hogy hírt adjunk a lényeges, ezen a területen bekövetkezett
áttekinthetőség kedvéért a változásokat az alábbi táblázatban is szemléltetjük
Önöknek.
Porubszky Petra
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Miestne dane a poplatky - čo a ako sa zmenilo?
Prvý január neznamená len začiatok nového roka, ale pravidelne aj zmenu cien a hlavne ich zvýšenie. Zmeny cien sa netýkajú len
tovaru v obchodoch, ale aj úradmi vydaných dokumentov a vyrubených daní.
Najviac zmien sa dotýka cien dokumentov vydaných matrikou. Tieto zmeny vstúpili do platnosti už 1. októbra 2012, sumy k zaplateniu narástli v
značnej miere. Napríklad overenie podpisu z 0,50 eur narástlo na trojnásobok, t.j. na 1,50 eur. Za žiadosť o výpis z registra trestov namiesto
doterajších 3 eur zaplatíme 4 eurá. Prefotené dokumenty naďalej overujú za 1,50 eur za stranu, v českom jazyku za 3 eurá. Za výdaj výpisov z
matriky zaplatíme 5 eur namiesto doterajších 1,50 eur. Cena potvrdení, ktoré sa môžu vydať z matriky, sa zvýšila z 3 na 5 eur. Za zmenu mena
zaplatíme rovných 100 eur, cena sa zvýšila iba o 50 centov. Keby sme výpis z matriky chceli použiť v zahraničí (k čomu je potrebná Apostila),
za vydanie potrebného dokumentu zaplatíme namiesto doterajších 6,50 eur rovných 10.
Finančné oddelenie MsÚ je zodpovedné za výber väčšiny daní, z ktorých sa niektoré od 1. januára 2013 zvýšili. Do skupiny daní z
nehnuteľností (nariadenie č. 12/2012) patrí aj daň za ornú pôdu, jej výška sa z 0,50% zvýšila na 0,60%. V zmysle toho treba do daňového
základu počítať za meter štvorcový 0,8849 eur (čiastka daná zákonom), z ktorého sa zaplatí daň vo výške 0, 60%. V prípade, keď niekto
vlastní lesnú pôdu, je to 0,50 eur za meter štvorcový, daňová sadzba je 0,40 %. Pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, bude na základe
programu o Lesnom hospodárstve oceňovaná suma zvýhodnená. Daň za psa (13/2012) sa tohto roku nemenila, to znamená, že za 1 psa
chovaného v rodinnom dome, v záhrade, v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií treba zaplatiť 6,00 eur, za 1 psa chovaného v
bytových domoch 33,50 eur. Za 1 psa v prípade kombinovaného chovu sa platí 20,00 eur. Daň za ubytovanie (10/2012) zostáva ďalej 0,55 eur
za osobu a prenocovanie. Daň za nevýherné hracie prístroje (elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické
prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry), ako sú napríklad biliard, sa platí ročne 166 eur. Poplatok za komunálne odpady (8/2012)
sa síce nie značne, ale zvýšil. Namiesto doterajších 18,00 eur sa bude platiť 18,50 eur. Doteraz to znamenalo denne na osobu 0,0493 eur a
odteraz to bude 0,0507 eur. Okrem zvýšenia poplatku za odpady nastali aj iné zmeny ohľadne poplatkov. VZN obsahuje aj podmienky na
odpustenie poplatku za obdobie, ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období
nezdržiaval na území mesta: povolenie pre dlhodobý pobyt, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie od školy, potvrdenie o zaplatení
poplatku v inom meste, alebo v obci, potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu. Medzi zmeny patrí aj to, že
odteraz rozhodnutia o výške dani z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu,
budú uvedené v jednom výmere. Tieto zatiaľ boli uvedené v osobitných dokumentoch. Referentka finančného oddelenia Kornélia Bartmanová
nám ďalej povedala, že v budúcnosti v prípade hocijakej zmeny týkajúcej sa dane z nehnuteľností, osobe stačí uviesť v daňovom priznaní iba
zmenu, už existujúce a zahlásené nehnuteľnosti nemusí opäť uvádzať. Pre obyvateľov sú pripravené úplne nové tlačivá, ktoré značne uľahčia
obyvateľom ich vypĺňanie. Nebudú musieť vypočítať sumu na vyplatenie a ani percentá.
K oddeleniu správy mestského majetku, P.Č, obchodu, CR a regionálnej politiky patria iba tri rôzne dane, ani jedna sa nezvýšila. VZN č. 9/2004
sa týka používania verejného priestranstva. Bolo zavedené 1. januára 2005. Do tejto skupiny dane patrí daň za používanie verejného
priestranstva na poskytovanie služieb verejnosti, na usporiadanie cirkusu, karnevalu a iných atrakcií. Výška sumy na úhradu závisí aj od toho,
v ktorej ulici sa konajú udalosti. V prípade ulíc zaradených do prvej kategórie (Hlavná, Hasičská, Námestie Sv. Imricha, Kostolná, Sv. Štefana),
za meter štvorcový sa platí 0,19 eur každý deň. Cena ostatných priestranstiev nezaradených do prvej kategórie je výška dane 0,13 eur. Ak by
niekto chcel umiestniť novinový stánok, denne musí za meter štvorcový zaplatiť 0,03 eur. Daň za užívanie terás vytvorené pre reštaurácie na
pohostinské účely, je za meter štvorcový 0,33 eur/deň. Ak by niekto chcel
použiť priestranstvo
na výstavné účely alebo na predstavenie, musí zaplatiť 3,31 eur za m?/deň.
Úlohou spomínaného oddelenia je aj výber dane od predávajúcich na
jarmoku Šimona Júdu (2/1998), výška závisí od miesta rozloženia stánku.
Za hojdačky na parkovisku Vadašu musia prevádzkovatelia zaplatiť za
m?/deň 1,65 eur. Na križovatke blízko Aquaria, kde svoje stánky umiestnia
predajcovia hotových jedál, platia 6,63 eur. Na Hlavnej ulici, teda v D zóne
je daň 4,97 eur, na Komenského ulici pýtajú od podnikateľov 3,31 eur.
Nakoľko miesta na jarmok začínajú predávať iba od 1. septembra, tieto sa
ešte môžu zmeniť. Tretí tip daní je za predajné automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu (14/2004). Ich cena začiatkom bola 39,83 eur, od 1.
januára je suma zaokrúhlená na 40 eur. Rózsa Izrael, referentka dotyčného
oddelenia vysvetlila, že sadzba dane sa zvýši na päťnásobok, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky.
Automaty na cestovné lístky sú zadarmo. Ani jeden zo spomínaných dvoch
automatov sa v našom meste nenachádza.
Cieľom nášho článku bolo v prvom rade predstaviť našim čitateľom
platené dane a poplatky, ako aj oboznámiť ich s podstatnými zmenami.
Pre lepší prehľad zmeny znázorníme aj v nižšie uvedenej tabuľke.
Preklad: g.p.
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NEMZETKÖZI DROGBOTRÁNY
A szálak Párkányba vezettek
A svéd és a szlovák rendőrség nyomozómunkájának
köszönhetően az utóbbi hetekben nemzetközi akció keretében
sikerült felszámolni egy olyan drogterjesztő hálózatot, melynek
tagjai 150 kiló amfetamint és több tízezer darab illegális
gyógyszerszármazékot juttattak el rendszeresen Svédországba
és Norvégiába is.
A nemzetközi rendőrségi rajtaütés során a szlovák vámhivatal és a
központi bűnügyi főigazgatóság kommandója Párkányban is
tartóztatott le személyeket. Gabriel Š. volt taxis autójában 54.600
tablettát találtak, 200 ezer euró értékben. Gabriel Š.-t letartóztatták,
mint ahogy bűntársát, Štefan K.-t is, nála volt ugyanis a külföldre
szánt csempészáru másik része. Bűnvádi eljárás indult ellenük,
dorgkereskedelem, kábítószer birtoklása és előállítása vádjával.
A svéd rendőrség az ügy kapcsán a közelmúltban Svédországban
tartóztatott le egy személyt, aki 150 kiló amfetamint vett át. Egy
nagyon jól megszervezett, mintegy 20 éve működő, profi módon
kiépített droghálózatról van szó, Stockholmban de Norvégiában is
terítették az amfetamint és a drogokat. A hálózatot részben
Szlovákiából szervezték és irányították, a szlovák rendőrség az
Europol és az Eurojust keretében Hágában egyeztetett a svéd és a
norvég rendőrséggel, kölcsönösen tájékoztatták egymást a banda
tevékenységéről.
Lapértesülések szerint az egyik szervezőt, a párkányi Jozef K-t
Németországban tartóztatták le, egyik svéd bűntársával együtt. A
svéd sajtó szerint a kábítószer és az amfetamin Szlovákiából
származik, Németországon és Dánián keresztül csempészték
rendszeresen a skandináv országba, Stockholm, a főváros volt az
egyik fő piacuk. A svéd rendőrség az akció keretében hihetetlen
mennyiségű drogot foglalt le, 17 millió euró értékben.
Rendőrségi forrásunk szerint az elkövetők rendkívül súlyos
börtönbüntetésre
számíthatnak,
mivel
nemzetközi
drogcsempészetről
van
szó,
szervezett,
rendszeres
bűnelkövetésről, ezért a büntetési tétel 15 évtől életfogytiglani
szabadságvesztésig terjedhet.
-br-
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MEDZINÁRODNÝ DROGOVÝ ŠKANDÁL
účastníci boli zadržaní aj v Štúrove
Národná kriminálna agentúra v spolupráci s Kriminálnym
úradom finančnej správy zorganizovala medzinárodnú policajnú
akciu zameranú proti organizovanej skupine pôsobiacej najmä v
severských krajinách.
Organizovaná skupina osôb pochádzajúcich prevažne zo Slovenska,
mala dodávať vo veľkom rozsahu nelegálny tovar tamojším
organizovaným
skupinám.
Výsledkom
niekoľkomesačnej
medzinárodnej spolupráce je zadržanie piatich osôb, 150 kilogramov
amfetamínu a desiatky tisíc tabliet liečiva určených na výrobu drogy.
Policajti Národnej kriminálnej agentúry zadržali spolu s colníkmi v
Štúrove vodiča, prevážajúceho 54.600 tabliet obsahujúcich látku,
ktorá je na zozname omamných a psychotropných látok. Množstvo
tabliet, ktoré Gabriel Š. prevážal bolo v hodnote viac ako 200.000
eur. Skončil preto vo väzbe spolu so Štefanom K. U neho sa totiž
mala nachádzať časť zásielky, ktorá bola určená do zahraničia.
Vyšetrovateľ ich obvinil z trestného činu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi.
Zadržanie oboch obvinených súvisí s medzinárodným drogovým
obchodom vo Švédsku, ale aj v Nórsku. Práve vo Švédsku nedávno
polícia zadržala osobu podozrivú z obchodovania s drogami, spolu
so zásielkou vyše 150 kg amfetamínu, ktorú prebral. Tamojším
organizovaným skupinám sa Švédski kolegovia venujú už dlhší čas.
Podľa našich zistení ich kontakty siahajú aj na slovenských občanov
alebo Slovákov, ktorí emigrovali do zahraničia. Ide o organizovanú
skupinu, ktorá si na severe viac ako 20 rokov budovala kvalitnú sieť
kontaktov na zločinecké skupiny. Ide o vysoko sofistikovanú skupinu,
komunikujúcu viacerými jazykmi. Mali zabezpečovať nelegálny tovar
rôzneho druhu, okrem iného aj tablety obsahujúce omamné a
psychotropné látky. Po ich dodaní časť ostávala vo Švédsku ale
cieľovou krajinou bolo Nórsko.
Národná kriminálna agentúra spolu s Kriminálnym úradom finančnej
správy niekoľko mesiacov zbierala dôkazy voči členom
organizovanej skupiny, ktorí riadili a organizovali činnosť zo
Slovenska. S cieľom spoločného postupu vo vyšetrovaní s
partnerskými krajinami došlo prostredníctvom Europolu a Eurojustu k
viacerým stretnutiam v Haagu. Kolegom z Nórska a zo Švédska sme
poskytli získané informácie. V rámci medzinárodnej policajnej akcie
polícia vo Švédsku zaistila viac ako 150 kg amfetamínu v hodnote
900.000 - 6.300.000 eur. V Nemecku bol zadržaný jeden z
organizátorov pôsobiacich vo Švédsku v prítomnosti organizátora zo
Slovenska a ďalších členov tejto skupiny.
Andrea Dobiášová, hovorkyňa Prezídia PZ SR
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MÉGSEM LESZNEK IPOLY-HIDAK?
Tízmillió eurós támogatás, több éves lobbitevékenység, integrációs felzárkóztatás, határ menti fejlesztés - mindez most veszni
látszik. Az alábbiakban Farkas Iván írását közöljük és közzétesszük a NIF álláspontját is.
A napokban eldőlt: sajnos belátható időn belül mégsem épülnek fel az Ipoly-hidak a folyó alsó folyásán. A partnerek abban győzködték
egymást, hogy a következő uniós költségvetési időszakban közösen újból benyújtják a három új határátkelő, ebből két Ipoly-híd (a felvezető
utakkal együtt) és egy összekötő út felépítésének pályázatát. A probléma ezzel csupán az, hogy a 2009-ben elnyert, mintegy 10 millió
eurónyi uniós támogatástól, amely a leszakadó, hátrányos helyzetű Ipoly-mente térségébe vándorolt volna, végérvényesen elbúcsúzhatunk.
A hidak sorsa pedig a következő uniós ciklusban igencsak bizonytalan. A szomorú végkifejlet miatt engedtessék meg nekem, hogy a
beruházások beterjesztőjeként kifejezzem mélységes csalódottságomat és körvonalazzam a tanulságos történet egyes állomásait.
Visszatekintés
Az Ipoly-hidak újjáépítését valamikor az ezredfordulón az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Társulás (IHÚT) vetette fel. Besztercebánya megye
vállalta a szlovákiai társberuházó szerepét, az MKP frakciójának megyei képviselői megboldogult Molnár Katalin, az IHÚT akkori társelnöke
kezdeményezésére javasolták a két híd megépítését. A megyei képviselők, a térség polgármesterei mellett az MKP országos politikusai
közül többen segítettük az elképzelések megvalósítását, egyengettük a beruházások útját. Sajnos Molnár Katalin, az IHÚT alapító
társelnöke nem élhette meg a rárósi és a petői híd átadását.
Mintegy ötéves késéssel az érintett polgármesterek kezdeményezésére Nyitra megyében is elterveztük az Ipoly-hidak felépítését a folyó
alsó folyásán. 2007 őszén Helemba, Ipolypásztó és Ipolyvisk polgármesterét, valamint a Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatala közlekedési
főosztályvezetőjét és kollégáit magammal vittem Bussára Molnár Katalinhoz, akitől azt kértük, ossza meg velünk addigi tapasztalatait.
Elkezdődött hát a munka az Ipoly alsó folyásánál is, 2008 tavaszán a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselőjeként az MKP frakciójának
nevében benyújtottam a frakciónk határozati javaslatát az Ipoly-hidak és az összekötő út újjáépítésére. Annak ellenére, hogy ezek ellenzéki
javaslatok voltak, a szlovák nagykoalíciós többség is elfogadta azokat, ezzel Nyitra megye vállalta a társberuházó kötelességeit. 2009-ben
Brüsszel az ETE Magyarország-Szlovákia Programjában támogatta a célkitűzéseinket, ezzel megoldódott a Helembát Ipolydamásddal,
Ipolypásztót Vámosmikolával összekötő hidak és az Ipolyvisken újjáépülő összekötő út építési költségeinek fedezése. Wollent József, az
Ipoly Unió elnöke vállalta a terepen történő szervezést, az érintett települések polgármestereivel közösen sokat tettek a siker érdekében.
Akadozó kommunikáció
Sajnos leírható, hogy az elmúlt három évben nagymértékben akadozott a kommunikáció a két társberuházó, a budapesti Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztő ZRt. (NIF) és a Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatala, azon belül a közlekedési főosztály dolgozói között. A 2010-ben
az Ipolyon lezúdult árvíz következményeként a szlovák és a magyar vízügyi állami hatóság kérésének eleget téve alapvetően módosult a
hidak tervdokumentációja, ezzel jelentősen megnőttek a beruházások várható költségei. A végső költségeket ugyanis a közbeszerzés
határozta volna meg, a győztes pályázók felvállalt költségvetése alapján. Tény, hogy a tervdokumentáció több ízben átdolgozásra került, de
a mi oldalunkon a mai napig nem születtek meg a jogerős építkezési engedélyek. Sajnos még az Ipolyvisket Tésával összekötő út (amely
egy Ipolyvisken található, hasznosítható Ipoly-hidat kötne össze Tésával) esetében sem, annak ellenére, hogy a majdani összekotő út 99
százaléka a mi oldalunkon lenne. Ez pedig a Nyitra Megyei Hivatal dolgozóinak hozzáállását minősíti. A tervdokumentációk módosításait a
vezető partner, a NIF ZRt. vezetői nem egyeztették kellőképpen partnerükkel, a Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatalával.
Felcsillant a remény, de…
2012. júniusában kaptam több szakmai jelzést (immár nem megyei képviselőként, hanem az MKP szakmai alelnökeként), melyek szerint ha
nem avatkozunk be, akkor végérvényesen elbúcsúzhatunk a beruházásoktól. A megyei hivatalnokok helyett újból elkezdtük az érdemi
munkát, azóta egyfajta tűzoltás zajlott egészen a múlt hétig, s egyben megvolt a remény, hogy legalább az egyik híd és az összekötő út
megmenthető lesz, vagyis a 10 milliós összeg beruházásra kerül az Ipoly-mentén. 2012. augusztus 22-én Nyitrán végre lezajlott a partnerek
közötti szakmai egyeztetés, amelyen a megye alelnöke, a megye MKP-s képviselői, a megyei hivatal közlekedési főosztályának dolgozói, a
magyarországi partner (NIF ZRt.) vezetői mellett részt vettünk az érintett települések polgármestereivel és a szakértőkkel együtt. A NIF ZRt.
vezetői itt körvonalazták a változásokat és kérték partnerük, Nyitra megye hozzájárulását a változásokhoz. A módosított partnerszerződést
Nyitra megyének elküldték, majd 2012. október 8-án, a megyei képviselőtestület tanácskozásán előadták és megindokolták a változásokat.
Nagyvonalú ajánlatot tettek, amelynek értelmében akkor még felépülhetett volna az egyik, helembai híd és az ipolyviski összekötő út. A
2009-ben elnyert uniós támogatás feletti költségeket pedig a magyarországi partner magára vállalta volna. Amikor a megye elnöke, a
szlovák koalíció képviselői és a megyei hivatal igazgatója sem akarták beterjeszteni a módosított partnerszerződésről szóló határozati
javaslatot, akkor Fekete László, az MKP megyei képviselője azt megtette, a koalíciós többség azonban elutasította a javaslatát. Innentől
kezdve pedig az érdemi munka, a beruházások megmenthető részének megvalósítása
helyett elkezdődött a huzavona, a felelősök keresése. Feltételezhető, hogy a megye elnöke
a partnerek közötti gyenge kommunikációnak következtében, amikor a megyei hivatal
dolgozói nem tájékoztatták őt folyamatosan a beruházások alakulásáról és a változásokról,
az ősz elején a rá zúduló temérdek módosítást nem támogatta meg, eldöntötte, hogy nincs
tovább, halasszák el az egészet a következő időszakra. Majd a megye irreális,
teljesíthetetlen követeléseket fogalmazott meg a partnere irányában, ezzel is a felelősséget
kívánta áthárítani a partnerére. Követelte, hogy a NIF ZRt. vállalja a teljes beruházás
pénzügyi garanciáit annak ellenére, hogy a 2008-ban beterjesztett közös pályázataikban a
felelősséget fele-fele arányban megosztották.
Folytatás a 6. oldalon
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MÉGSEM LESZNEK IPOLY-HIDAK?
Folytatás az 5. oldalról
Ezzel tette fel a megye az i betűre a pontot, itt véget ért a történet, mert ezt a követelését még Brüsszelben sem méltányolták, nem
még Budapesten. A megye kommunikációjának az a része sem felelt meg a valóságnak, hogy az uniós időszak végéig, 2013-ig
kellett volna rendeltetésüknek átadni a hidakat, ezzel kifutottunk az időből. A vonatkozó n+2 szabályzat értelmében 2015 végéig
volt rá lehetőség, vagyis a felső folyáson felépült hidak építkezéseinek időtartamát figyelembe véve bőven volt még idő arra, hogy a
hidakat és az összekötő utat felépítsék.
Több kedvezőtlen tényező
Tanulságképpen levonható, hogy a partnerek nem kielégítő kommunikációja mellett más tényezők is kedvezőtlenül befolyásolták az
Ipoly-hidak előkészítésének folyamatát. A vezető partner, a NIF ZRt. az elmúlt három év folyamán egyoldalú módosításokat hajtott
végre a tervdokumentációban, bár partnere, Nyitra megye egyáltalán nem tanúsított kellően konstruktív magatartást, minduntalan
kivonta magát a dokumentáció elkészítésének társfelelőssége alól. Meg is lett az eredménye, a szlovákiai oldalon máig (lassan 4
éve) sem sikerült elérni a jogerős építkezési engedélyeket. A Nyitra Megyei Hivatal közlekedési főosztályának dolgozói sem álltak
az ügy mellé oly mértékben, hogy azt sikeresen végre lehessen hajtani. Lehet, hogy ebben nemcsak szakmai szempontok
játszottak közre. Hiszen a beruházások kerete tételenként a legmagasabb volt a megye eddigi 12 éves történetében, ami a
közlekedési infrastruktúrát illeti. Vajon a szlovák kormányfő, aki októberben Pilisszentkereszten, majd novemberben Budapesten is
hitet tett az Ipoly-hidak mellett, pártvonalon miért nem továbbította konstruktív üzenetét pártja Nyitra megyei képviselői és a megye
elnöke felé, hogy álljanak a hidak ügye mellé, ne akasszák meg a kivitelezésüket, segítsék azok felépítését?
Nincs biztosíték
Az ügy végkifejlete, az hogy a partnerek megállapodtak a kivitelezés
elhalasztásában a következő időszakra, nem jelent számunkra
semmi biztosítékot. Kérdés, hogy a következő uniós költségvetési
időszakban sikeres lesz-e a partnerek új pályázata. Már csak amiatt
is, hogy 2014-2020 között a kohéziós politika, ezen belül a
közlekedési infrastruktúra kerete az eddigiekhez képest jelentősen le
fog csökkenni. Ezzel szemben az építkezés költségei évről évre
felfelé kúsznak. Nem reményteljes a Nyitra megye elnökének
(feltehetőleg ő lesz a megye következő elnöke is) hozzáállása, aki a
szlovák és a magyar állami vízügyi hatóságokkal ellentétben
kisléptékű, csak személygépkocsik forgalmát biztosító hidakban
gondolkodik. Ezzel előrevetíti a megegyezés meghiúsulását a
jövőben. Vajon mi a garancia arra, hogy mindkét szomszédos ország
ilyen feltételek mellett a jövőben támogatni fogja az Ipoly-hidak ügyét
nemcsak a most meghiúsult beruházásokat az alsó folyáson, hanem
később a további öt híd felépítését a felső folyáson, amelyek
tervdokumentációja elkészült?
Nemcsak szavakban, hanem
tettekkel is. Ez itt a kérdés. Nem eltúlzottak a követeléseink, hiszen a
múlt század közepén 47 híd szolgálta a forgalmat az Ipolyon.
Farkas Iván
NIF: Ipoly-hidak csak a következő ciklusban
A következő uniós költségvetési ciklusban megépülnek az új Ipoly-hidak - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
Budapest a Magyar Távirati Irodával.
Közlése szerint a NIF továbbra is kiemelten kezeli az Ipoly-hidak (Vámosmikola-Ipolypásztó (Pastovce) és Ipolydamásd-Helemba
(Chl'aba)) megépítését. A szlovák partnerrel eddig mintegy 20 alkalommal történt egyeztetés a pályázat benyújtásával, az új tervek
készítésével, valamint a műszaki tartalommal kapcsolatban. A szlovák partnerrel közösen a kivitelezés teljes körű előkészítése engedélyeztetés, tervjóváhagyás - jelen uniós költségvetési ciklusban befejeződik, ezáltal lehetőség lesz a következő uniós
költségvetési ciklusban, 2014-2020 között a kivitelezés megvalósítására - közölte a NIF Zrt. (MTI)
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Predsa nebudú Ipeľské mosty?
Desať miliónová podpora, viacročné lobovanie, integračný proces, pohraničný rozvoj - vyzerá, že to bolo všetko zbytočné.
Uverejňujeme článok Ivána Farkasa, a aj stanovisko NIF Zrt. (Národný Rozvoj Infraštruktúry a.s.).
V týchto dňoch sa rozhodlo: žiaľ v dohľadnej dobe nebudú postavené Ipeľské mosty na spodnom toku. Partneri sa navzájom presviedčali, že v
budúcom rozpočtovom období únie sa budú opätovne spoločne uchádzať v súťaži o tri nové hraničné prechody, z toho dva Ipeľské mosty (aj s
prístupovými cestami) a jedna výstavba spojovacej cesty. Problémom je iba to, že s peniazmi získanými z dotácie v roku 2009, skoro 10 miliónov
eur financovanej úniou, ktoré by putovali do odtrhávajúcej sa znevýhodnenej Ipeľskej oblasti, sa môžeme definitívne rozlúčiť. Osud mostov je v
budúcom rozpočtovom období veľmi neistý. Z dôvodu smutného konca mi dovoľte, ako predkladateľovi investície, vyjadriť obrovské sklamanie a
načrtnúť jednotlivé zastávky tejto poučnej príhody.
Obzrime sa späť
Myšlienku obnovy Ipeľských mostov prinieslo niekedy na prelome tisícročia Občianske združenie pre obnovu Ipeľských mostov (IHÚT).
Banskobystrická župa vzala na seba úlohu slovenského spoluinvestora. Župní predstavitelia frakcie SMK na podnet dnes už nebohej Katalin
Molnár, vtedajšej spolupredsedkyne IHÚT, navrhli postavenie dvoch mostov. Pri župných poslancoch a starostoch obcí sme viacerí poslanci
SMK pomáhali uskutočniť myšlienku, usmerňovali sme investíciu. Žiaľ, Katalin Molnár, zakladajúca spolupredsedkyňa IHÚt-u, sa nedožila
odovzdania mostov v Mule a v Petove.
S päťročným meškaním sme na podnet dotyčných starostov naplánovali aj v Nitrianskej župe výstavbu Ipeľských mostov na dolnom toku rieky.
Na jeseň roku 2007 som zobral starostu Chľaby, Pastoviec a Vyškoviec nad Ipľom, a hlavného vedúceho odboru dopravy Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja s jeho kolegami do Bušiniec za Katalin Molnár, ktorú sme požiadali, aby sa s nami podelila o doterajšie skúsenosti. Tak sa
začali práce aj na dolnom toku Ipľa. Na jar 2008 som ako poslanec samosprávy Nitrianskej župy v mene frakcie SMK podal návrh na obnovu a
postavenie Ipeľských mostov a spojovacej cesty. Napriek tomu, že to boli návrhy opozície, veľká slovenská koaličná väčšina ich prijala a
Nitrianska župa vzala na seba povinnosti spoluinvestora. Brusel v roku 2009 v rámci Programu ETE Maďarsko - Slovensko podporil naše
vytýčené ciele. Tým sa vyriešila otázka krytia výdavkov výstavby mostov medzi Chľabou a Ipolydamásdom, Pastovcami a Vámosmikolou, ako
aj spojovacej cesty vo Vyškovciach. Organizačných prác v teréne sa ujal József Wollent, predseda Ipeľskej únie. Spoločne so starostami
dotyčných obcí urobili veľa pre úspech veci.
Zasekávajúca sa komunikácia
Žiaľ, môžeme napísať, že v posledných troch rokoch sa vo veľkej miere zasekávala komunikácia medzi dvoma spoluinvestormi, medzi NIF a
Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, v rámci neho medzi pracovníkmi odboru dopravy. V roku 2010 v dôsledku povodne na rieke Ipeľ,
vyhovujúc prosbe slovenskej a maďarskej Štátnej vodohospodárskej správy, sa podstatne upravila projektová dokumentácia mostov. Tým sa
značne zvýšili očakávané investičné výdavky. Konečné výdavky by určilo verejné obstarávanie na základe rozpočtu víťazných uchádzačov
výberového konania. Je faktom, že projektová dokumentácia bola viac ráz prepracovaná, ale na našej strane do dnešného dňa nevydali
právoplatné stavebné povolenia. Žiaľ, ani v prípade spojovacej cesty medzi Vyškovcami a Tésou (spájala by zužitkovateľný ipeľský most
nachádzajúci sa vo Vyškovciach s Tésou) napriek tomu, že 99% budúcej spojovacej cesty by bola na našej strane. Táto skutočnosť odzrkadľuje
postavenie pracovníkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja k celej záležitosti. Vedenie hlavného partnera, NIF Zrt., zmeny projektových
dokumentácií náležite neporovnali s partnerom, Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Svitla nádej, ale....
V júni 2012 som dostal niekoľko odborných signálov (už nie ako poslanec krajskej samosprávy,
ale ako odborný podpredseda SMK), podľa ktorých ak nezasiahneme, môžeme sa definitívne
rozlúčiť s investíciou. Namiesto krajských úradníkov sme znova začali vykonávať podstatné
práce. Odvtedy prebiehal istý druh hasenia požiaru až do minulého týždňa. Zároveň žila nádej,
že aspoň jeden most a spojovacia cesta sa dajú zachrániť, čiže predsa dôjde k 10 miliónovej
investícii na Ipli. 22. augusta 2012 v Nitre konečne prebehlo medzi partnermi odborné zladenie,
na ktorom sa zúčastnili podpredseda župy, župní poslanci SMK, pracovníci hlavného odboru
dopravy župného úradu, maďarský partner (NIF Zrt.) a pri nich aj my spolu so starostami
dotknutých obcí a odborníkmi. Vedenie NIF Zrt. predložilo zmeny a prosili partnera, Nitriansku
župu, aby súhlasila so zmenami. Zmenenú zmluvu o partnerstve odoslali Nitrianskej župe a 8.
októbra 2012 na zasadnutí samosprávy župy zdôvodnili zmeny. Ponúkli veľkorysú ponuku, v
zmysle ktorej by ešte mohol byť postavený jeden most v Chľabe a spojovacia cesta vo
Vyškovciach.
Pokračovanie na strane 8.
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Predsa nebudú Ipeľské mosty?
Pokračovanie zo strany 7.
Všetky výdavky, ktoré by prevyšovali sumu získanú na projekt z dotácie únie, by hradila maďarská strana. Keď ani predseda župy, ani
poslanci slovenskej koalície, ani riaditeľ župného úradu nechceli podať návrh na uznesenie o upravenej partnerskej zmluve, urobil to
poslanec za SMK László Fekete, ale koaličná väčšina jeho návrh zamietla. Počnúc odtiaľto namiesto podstatnej práce, realizácie časti
investície, ktorá sa dá ešte zachrániť, sa začali naťahovačky a hľadanie vinníka. Môžeme predpokladať, že predseda župy v dôsledku
slabej komunikácie medzi partnermi, keď ho pracovníci úradu pravidelne neinformovali o stave investícií a o zmenách, sa začiatkom jesene
rozhodol, že naňho hrnúce sa veľké množstvo zmien v projekte nepodporí, že sa ďalej nepokračuje a celú záležitosť odročia na ďalšie
obdobie. Potom župa požadovala od partnera ireálne nesplniteľné podmienky, aj tým sa snažila zodpovednosť preniesť na svojho
partnera. Žiadala, aby NIF Zrt. vzala na seba finančnú garanciu celej investície, napriek tomu, že sa v spoločne podanom návrhu v roku
2008 uvádza, že sa to rozdeľuje pol na pol. Týmto župa nasadila bodku na písmeno i, tu sa celý prípad končí, pretože túto požiadavku ani
v Bruseli neocenili, nie ešte v Budapešti. Ani tá časť komunikácie župy nezodpovedala skutočnosti, že do konca obdobia únie, do roku
2013 bolo treba mosty odovzdať do používania, a tým sa nesplnil časový plán. Podľa nariadenia n+2 sme na to mali možnosť do konca
roku 2015, prihliadnuc na celkový čas postavenia mostov na hornom toku rieky bolo jednoznačne dostatok času na postavenie mostov aj
spojovacej cesty.
Viac nepriaznivých okolností
Ako poučenie môžeme vyvodiť, že okrem nedostatočnej komunikácie medzi partnermi
aj iné okolnosti nepriaznivo ovplyvnili priebeh prípravy Ipeľských mostov. Hlavný
partner NIF Zrt. za posledné tri roky vykonal jednostranné zmeny v projektovej
dokumentácii, aj keď jeho partner, Nitrianska župa vôbec neprejavila konštruktívny
postoj, odstúpila od spoluzodpovednosti pri príprave dokumentácie. Dostavil sa aj
výsledok, na slovenskej strane sa dodnes (sú to pomaly štyri roky) nepodarilo získať
právoplatné stavebné povolenie. Ani pracovníci hlavného odboru dopravy Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nepostavili na stranu veci v takej miere, aby sa
projekt mohol úspešne uskutočniť. Možno tu úlohu nehrali len odborné stanoviská.
Veď rámec investícií po položkách bol najväčší za celú 12-ročnú históriu župy, čo sa
týka dopravnej infraštruktúry. Prečo slovenský predseda vlády, ktorý v októbri v
Mlynkoch, a potom v novembri v Budapešti hovoril o postavení Ipeľských mostov, po
svojej straníckej línii neposlal svoj konštruktívny odkaz svojim nitrianskym poslancom
a predsedovi, aby sa postavili za Ipeľské mosty, nebránili realizácii, ale aby pomáhali
pri ich výstavbe?
Nie je záruka
Celá záležitosť sa skončila tým, že sa partneri dohodli na odložení realizácie na ďalšie obdobie. To však pre nás neznamená žiadnu
záruku. Otázka je, či v nasledujúcom rozpočtovom období únie uspejú partneri v súťaži. Už aj preto, že sa v období 2014-2020 kohézna
politika, v rámci toho rámec dopravnej infraštruktúry oproti terajšiemu značne zníži. Naopak stavebné náklady z roka na rok sú vyššie. Veľa
nádeje nedáva ani postoj predsedu Nitrianskej župy (pravdepodobne on bude aj nasledujúci predseda), ktorý oproti slovenskej a
maďarskej vodohospodárskej správe postupuje iba malými krokmi, rozmýšľa iba nad mostami, ktoré zabezpečujú premávku iba osobných
áut. Týmto sa vlastne už v súčasnosti premietne zmarenie dohody v budúcnosti. Čo je garanciou, že oba štáty pri takýchto podmienkach
budú podporovať vec ipeľských mostov, nielen teraz zmarených investícií na dolnom toku, ale aj postavenie ďalších piatich mostov na
hornom toku, ktorých dokumentácia je už hotová? Nie len slovami, ale aj skutkami. To je otázka. Naše požiadavky nie sú prehnané, veď v
polovici minulého storočia slúžilo na premávku cez Ipeľ 47 mostov.
Farkas Iván
NIF: Ipeľské mosty až v nasledujúcom cykle
V nasledujúcom rozpočtovom cykle únie budú postavené Ipeľské mosty - oznámil Národný rozvoj infraštruktúry (NIF Zrt.) Budapešť
Maďarskej tlačovej agentúre (MTI).
Podľa oznámenia NIF aj naďalej pokladá za prioritné postavenie mostov na Ipli (Vámosmikola - Pastovce a Ipolydamásd - Chľaba). So
slovenským partnerom doteraz prebehlo jednanie v 20 prípadoch o prihlásení do súťaže, príprave nových projektov, ako aj o technických
záležitostiach. Spoločne so slovenským partnerom sa ešte v tomto cykle únie dokončí celá príprava investície - jej povolenie a schválenie
projektu. Tým pádom bude možné v ďalšom rozpočtovom cykle únie, v období 2014-2020, uskutočniť realizáciu investície- vyhlásila NIF
Zrt. (MTI) Preklad: g.p.
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RETRO - Fél év az önkormányzat tükrében
Tisztelt olvasóink, januári számunkban összefoglalót közlünk 2012 második félévének legfontosabb önkormányzati pillanatairól,
a Párkány és Vidéke megjelent cikkeinek archívuma alapján.
JÚLIUS
Az önkormányzat júliusi ülésén rábólintott a Nánai út felújítására és egy körforgalom megépítésére, 852 ezer euró összértékben. A
képviselő-testület júliusi ülésén megszavazta a Nánai út felújítását és egy körforgalom megépítését. Ezzel a döntéssel tulajdonképpen
felhatalmazta a polgármestert, hogy 852 ezer eurós hitelről tárgyalhasson a bankokkal, a nagyberuházást Párkány ugyanis hosszú
lejáratú kölcsönből finanszírozná. Mint arról már korábban beszámoltunk, a város az Állami Útkezelőséggel közösen újítja fel a Nánai utat,
az állam mintegy 200 ezer euróval száll be a költségekbe. A testület elé két változat került. Az egyszerűbb csak az útfelújítással számolt,
300 ezer euró értékben, a körforgalom kialakítása viszont további 500 ezer euróval növeli a költségkeretet. Ezt több képviselő is
nehezményezte, néhányan azt is felvetették, hogy nem lenne-e olcsóbb egy puritánabb körforgalom kialakítása? "A leendő körforgalom
már eleve egy lecsupaszított változatban épülne meg" - reagált Ján Oravec. A képviselő-testület megszavazta, hogy a városnak a Vadas
fürdőben található telkeit a fürdő saját tulajdonába ruházza át. Mivel Párkány eddig ezekkel a telkekkel kezeskedett a fürdő fejlesztési
kölcsöneiben, ezzel a lépés lényegében tehermentesítés, mert a város így jóval több hitelt vehet fel, ha arra szüksége volna - fejtette ki a
polgármester. A Delfin diszkó épületének eladásáról viszont megoszlottak a vélemények. A polgármester a városi tanács véleményét
tolmácsolta, miszerint az épületet el kéne adni, mivel már most is rossz műszaki állapotban van, az pedig nehezen elképzelhető, hogy a
város oda beruházzon. Márpedig így a bérlők lassan leélik az épületet, évek múlva pedig még rosszabb lesz az állaga. Mivel az épületre
lenne érdeklődés, ezért a tanács az eladását javasolja - fejtette ki Ján Oravec. Lengyel Attila és Csepregi Zoltán képviselők ugyanakkor
nem tartják jó ötletnek a Delfin eladását. Mint azt Lengyel kifejtette, a Vadas bejárata melletti, stratégiai területről van szó, márpedig a cél
az, hogy a fürdő területe minél nagyobb és egységesebb legyen. Épp ezért szerencsésebbnek tartaná, ha hosszú távra bérbe adnák az
épületet. A képviselők közül néhányan attól is tartanak, hogy az eladással precedenst teremtenek, azaz, ha a Delfint és a Drink
nagyraktárt eladja a város, akkor további területekre jelentkeznek majd az érdeklődők. Ján Oravec szerint nem lehet összehasonlítani a
Vadasban található telkeket és ingatlanokat a Delfin helyével. Ráadásul a Vadasnak is rengeteg pénzébe kerülne az épület lebontása. A
testület végül is megszavazta, hogy a Delfin és a Drink nagyraktár eladási listára kerüljön.
SZEPTEMBER
Újabb döntést hoztak a Nánai út rekonstrukciójával és az új körforgalom kiépítésével kapcsolatban az önkormányzat szeptemberi ülésén.
Ennek értelmében a gigaberuházás finanszírozásának módjáról még nem határoznak, mindaddig, amíg le nem zajlik a közbeszerzés a
körforgalommal számoló, és a körforgalom nélküli változatról is. Csak ezek eredményei után dönt majd a képviselő-testület arról, hogy
Párkány mekkora kölcsönt vesz fel a megvalósításra. Bár a júliusi önkormányzati ülés után a Nánai út felújításával és az új körforgalom
kiépítésével kapcsolatban nagy vita volt várható, a testület és a polgármester a szeptemberi ülésen higgadtan, ugyanakkor meglepően
simán kezelte az ügyet. A pénzügyi bizottság ellenezte, hogy a körforgalom is kiépüljön, a vagyonkezelési bizottság pedig szintén nem
fogadta el, hogy az eredetileg 852 ezer eurós beruházási tétel további mintegy 50 ezer euróval emelkedjen. Az építészeti bizottság
ugyanúgy elutasította, hogy több, mint 900 ezer euróra lőjék be a költségeket (ez ráadásul hitelből- a szerk megj.). A bizottság javasolta,
hogy Párkány írjon ki közbeszerzést a körforgalmat tartalmazó és a körforgalom nélküli projektre is, majd a közbeszerzés konkrét
eredményei után döntsenek a finanszírozás módjáról. A városi tanács és a képviselő-testület lényegében ezt a javaslatot fogadta el a
szeptemberi önkormányzati ülésen. Ján Oravec polgármester úgy véli, ez korrekt kompromisszum, a városháza szerint a közbeszerzés
lezajlása után a projekt költségei csökkenni fognak még. A polgármester azt is közölte, hogy a projekt megvalósítására már csak a jövő
évi költségvetéséből folyósít pénzt a város. -Lényeg, hogy nem elméletekből indulunk majd ki, és absztrakt számokból, hanem az
elektronikus regisztrációval lezajlott közbeszerzés után már konkrétan el lehet majd dönteni, hogy körforgalom nélkül vagy azzal együtt
újul-e meg a Nánai út. Ján Oravec polgármester lapunknak úgy nyilatkozott, mivel roppant kedvező banki ajánlatot kapott a város, jövőre
érdemes lesz elgondolkodni azon a Nánai úttal kapcsolatban, hogy a város tegyen-e saját pénzt a projektbe, vagy csak tisztán hitelből
takarja-e ki a költségeket.
Folytatás a 10. oldalon
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RETRO - Fél év az önkormányzat tükrében
NOVEMBER
Mégse lesz szükség a milliós kölcsönre! Gyökeresen megváltozott a
Nánai út rekonsrukciójának és az új körforgalom megépítésének ügye.
Az Állami Útkezelőség és a polgármester legutóbbi tárgyalásai szerint
Párkánynak nem kell majdnem 1 millió eurós kölcsönt felvennie a
beruházás megvalósítására. A projekt szinte teljes egészében állami
pénzből, az útkezelőség önrészével és a körforgalmak létesítésére kiírt
uniós operációs programból jön létre. Az állam tehát a teljes beruházás
oroszlánrészét magára vállalja. Ján Oravec polgármester az Állami
Útkezelőség vezérigazgatójával tárgyalt a beruházás további menetéről.
Eszerint az útkezelőség eredeti terve valósul meg -és ez nagyon jó hír
Párkány számára, mert nem kell hatalmas hitellel terhelni a város
költségvetését. " Ez azt jelenti, hogy az útkezelőség 8 méterrek kiszélesíti
a Nánai utat, felújítják az aszfaltubrkolatot és biciklisávot is kiépítenek
mellé. Továbbá a nagyobb körforgalmat építi ki ott az állam. Ez tehát azt
jelenti, hogy 20 év után sikerül ezt a kérdést is megoldani" -fejtette ki
lapunknak a polgármester. Ján Oravec kifejtette, a közbeszerzést a
képviselő-testülettel ismertetett legutóbbi projektre azért nem írták ki,
mert az állami útkezelőség közölte, hogy a beruházást szinte teljes
egészében ők finanszírozzák és ők is valósítják meg. Ugyanakkor ez azt
is jelenti, hogy Párkánynak jóval kisebb területet fog kelleni
korszerűsítenie a felújítandó út mentén és ez alaposan csökkenti a város
saját költségeit. Feltehetően a város fogja kiépíteni az új járdát és a
zöldterületeket.
DECEMBER
A párkányi önkormányzat decemberi ülésén a képviselők többek közt
döntöttek a jövőre kivetendő helyi adók és illetékek nagyságáról, a város
2013-as költségvetéséről és arról is, hogy a Nánai utat a Tűzoltó utcával
összekötő, a Vadas parkolója mellett húzódó bekötőút felújítása jövőre a
beruházási listára kerül - Lengyel Attila képviselő javaslata alapján. A
testület döntött arról is, hogy az új hulladékgyűjtő szigetek kialakítására
jövőre előirányzott 45 ezer euróból 25 ezret más költségvetési tételbe
csoportosítanak át, és az átcsoportosított 25 ezerhez a kiadási és
bevételi oldal különbözetéből még 20 ezer eurót adnak hozzá. Ekképp
közterületek, járdák felújításra jövőre 45 ezer eurós keret lesz. Az
önkormányzat elfogadta a város 2012-es költségvetését is, a
beruházások listájáról leghamarább februárban döntenek. Az ülésen
elbúcsúzott a hivataltól Gabriel Matuska pénzügyi osztályvezető, aki
nyugdíjba vonul, és bemutatták Eva Molnárovát, a szervezési osztály új
vezetőjét. Szerkesztőségünk kapcsolatba lépett a Szlovák Állami
Útkezelőség pozsonyi vezérigazgatóságának szóvivőjével, aki
megerősítette lapunknak, hogy a Nánai út felújítását és az új, Aquario
melletti körforgalom kiépítését az állam, azaz az
Állami Útkezelőség végzi el, 2 millió eurós költségvetéssel. A beruházást
szinte kizárólag az állam finanszírozza, az építkezést jövőre elkezdik.
(feldolgozta - br- )

FEBRUÁR

1. DIVOKÝ DJANGO (Jamie Foxx,Leonardo Di Caprio) 19.00 h.
2. RALPH Rozbi-to detské predstavenie 17.00 h.
3 MADAGASZKÁR 3D gyermek elöadás -magyar szinkron 17.00 ó.
2.-.3 NIČ NÁS NEROZDELÍ (Ewan McGregor,Naomi Watts) 19.00 h.
5.-6 VEĽKÉ NÁDEJE (Jeremy Irvine, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes) 19.00h.
7.-8. LOVCI GANGSTROV (Josh Brolin,Emma Stone, Sean Penn)19.00 h.
9. CILILING A TAJOMSTVO KRÍDEL 2D -detské predstavenie 17.00 h.
10. JÉGKORSZAK 4 3D gyermekelőadás -magyar szinkron 17.00 ó.
9.-10. HITCHCOCK (Anthony Hopkins, Helen Mirren,Scarlett Johanson) 19.00 h.
12.-13. PREZIDENTSKE KUCHYNE (Catherine Frot, Jean d'Ormesson) 19.00 h.
14. TERAPIA LÁSKOU (Bradley Cooper, Jennifer Lawrence-Zlatý globus 2013)
Valentínska akcia 1+1 zadarmo!!!!
15. NAPOS OLDAL-magyarul feliratozva (Bradley Cooper, Jennifer Lawrence-Zlatý
globus 2013)
16. NESKROTNÁ 3D -detské predstavenie 17.00 h. -Zlatý Glóbus 2013
17. MERIDA ,A BÁTOR 3D -gyermekelőadás 17.00 ó. (Golden Globe díjas 2013)
16.-17. BEDÁRI (Hugh Jackman- Zlatý Glóbus 2013, Russell Crowe Anne Hathaway - Zlatý
Glóbus 2013,Amanda Seyfried )
19.-20 ĎAKUJEM,DOBRE (Attila Mokos, Zuzana Mauréry, Éva Bandor) 19.00 h.
21. SKYFALL (Daniel Craig ,Judi Dench,Javier Bardem, Ralph Fiennes - Zlatý Globus 2013
- piesen Skyfall-Adele) 19.00 h.
22. 007 -Skyfall-magyar szinkron- (Daniel Craig ,Judi Dench,Javier Bardem, Ralph Fiennes
Golden Globe 2013- Adele legjobb betétdal) 19.00 ó.
23. SAMMY NAGY KALANDJA 2 2D gyerekelöadás -magyar szinkron 17.00 ó.
24. SAMMY NAGY KALANDJA 2 3D gyerekelőadás -magyar szinkron 17.00 ó.
23.-24.BROKEN CITY (Mark Wahlberg Russell Crowe Cat herine Zeta-Jones ) 19.00 h.
26.-27.BABOVŘESKY (Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Vondráčková) 19.00 h.
28. LET (Denzel Washington, Kelly Reilly, John Goodman, Don Cheadle) 19.00 h.
Avízo na marec - Márciusi elözetes:
Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc
Cesta do krajiny OZ 3D detské predstavenie
Krúdovci (SK) - Croodék (HU) detské predstavenie
G.I.Joe:Odplata
Reonir

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu kina finančne podporil:
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RETRO - Polrok v zrkadle života MZ
Vážení čitatelia, v januárovom vydaní nášho časopisu Vám prinášame najdôležitejšie momenty zo života mestskej samosprávy z II.
polroka 2012. Sumár udalostí Vám prinášame na základe redakčného archívu.
JÚL
Samospráva na júlovom zasadnutí súhlasila s rekonštrukciou Nánanskej cesty a výstavbou kruhového objazdu v celkovej hodnote 852 tisíc eur.
Mestské zastupiteľstvo na júlovom zasadnutí odhlasovalo rekonštrukciu Nánanskej cesty a výstavbu kruhového objazdu. Týmto rozhodnutím
vlastne splnomocnili primátora na rokovanie s bankami o 852 tisícovom úvere, pretože veľkú investíciu by Štúrovo financovalo dlhodobou
pôžičkou. Ako sme už o tom dávnejšie informovali, mesto a Štátna správa ciest spoločne obnovia Nánanskú cestu, pričom štát prispeje s 200
tisícami eur do výdavkov. Pred zastupiteľstvo sa dostali dve možnosti. Jednoduchšia počítala iba s rekonštrukciou cesty v hodnote 300 tisíc eur,
ale výstavba kruhového objazdu zvyšuje výdavky o 500 tisíc eur. Proti tomu namietalo viac poslancov, niektorí nadhodili aj to, či by nebolo
lacnejšie vytvorenie skromnejšieho kruhového objazdu. "Budúci kruhový objazd už aj tak bude postavený v jednoduchšej verzii" - reagoval Ján
Oravec. Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo, že mesto svoje pozemky, nachádzajúce sa na kúpalisku Vadaš, bezodplatným prevodom
odovzdáva do majetku Vadašu. "Nakoľko Štúrovo týmito pozemkami ručilo kúpalisku za rozvojové pôžičky, tento krok je vlastne
odbremeňovanie, ktorým si mesto môže v prípade potreby zobrať na seba viac úverov" - vysvetlil primátor. O odpredaji budovy Delfin disco boli
názory odlišné. Primátor tlmočil názor mestskej rady, podľa ktorého treba budovu predať, pretože už aj teraz je v zlom technickom stave. Ťažko
je predstaviť si, že by mesto investovalo do jej obnovy. Takto nájomníci amortizujú budovu a za roky bude jej stav ešte horší. Nakoľko je o
budovu záujem, mestská rada navrhuje predaj - povedal Ján Oravec. Poslanci Attila Lengyel a Zoltán Csepregi odpredaj Delfína nepovažujú za
dobrý nápad. Poslanec Lengyel vysvetlil, že sa jedná o strategické územie vedľa hlavného vchodu do Vadašu, a cieľom je vlastne to, aby
územie kúpaliska bolo čo najviac jednotné a veľké. Preto by pokladal za šťastnejšie, ak by sa budova dala do dlhodobého prenájmu. Z
poslancov majú niektorí obavy aj z toho, že predajom by vytvorili precedens, to znamená, keď mesto predá Delfín a veľkosklad Drink, tak sa
prihlásia záujemcovia aj o ďalšie územia.
Podľa Jána Oravca sa nedajú porovnávať územia a nehnuteľnosti vo Vadaši s miestom Delfína. Navyše odstránenie budovy by stálo Vadašu
veľké peniaze. Zastupiteľstvo nakoniec odhlasovalo predaj budovy Delfína a veľkoskladu Drink.
SEPTEMBER
Ohľadne rekonštrukcie Nánanskej cesty a vybudovania kruhového objazdu znovu rozhodovali na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. V zmysle toho sa nerozhodnú o spôsobe financovania veľkej gigainvestície až dovtedy, kým sa neuskutoční verejné
obstarávanie, ktoré počíta s kruhovým objazdom a aj s verziou bez kruhového objazdu. Iba po týchto výsledkoch rozhodne zastupiteľstvo o tom,
akú veľkú pôžičku si Štúrovo zoberie na uskutočnenie. Aj keď po júlovom zasadnutí samosprávy sa v prípade obnovy Nánanskej cesty a
výstavby kruhového objazdu očakávala veľká diskusia, zastupiteľstvo a primátor na septembrovom zasadnutí začali rozoberať tému prekvapivo
hladko a rozvážne. Finančná komisia bola proti výstavbe kruhového objazdu, komisia správy mestského majetku tiež neprijala zvýšenie
pôvodnej čiastky 852 tisíc eur investičnej položky o ďalších 50 tisíc eur. Komisia výstavby taktiež zamietla, aby sa náklady zvýšili na viac ako 900
tisíc eur (a to navyše z úveru, poznámka redakcie). Komisia navrhla, aby Štúrovo vypísalo verejné obstarávanie na projekt s výstavbou
kruhového objazdu a bez kruhového objazdu. O spôsobe financovania sa rozhodnú po konkrétnych výsledkoch verejného obstarávania.
Mestská rada a zastupiteľstvo prijalo v skutočnosti toto rozhodnutie na septembrovom zasadnutí. Primátor Ján Oravec si myslí, že je to korektný
kompromis. Podľa mestského úradu po uskutočnení verejného obstarávania sa náklady na projekt znížia. Primátor oznámil aj to, že na
uskutočnenie projektu vyčlení mesto peniaze až z budúcoročného rozpočtu. Hlavné je to, že nebudeme vychádzať z teórií a abstraktných čísiel,
ale po uskutočnení verejného obstarávania elektronickou registráciou sa budeme môcť konkrétne rozhodnúť, či sa rekonštrukcia Nánanskej
cesty uskutoční bez alebo s kruhovým objazdom. Ján Oravec sa pre naše noviny vyjadril: "Nakoľko mesto dostalo veľmi výhodnú bankovú
ponuku, oplatí sa na budúci rok v spojitosti s Nánanskou cestou zamýšľať nad tým, či má mesto vložiť vlastné peniaze do projektu, alebo
náklady kryť iba z úveru."
NOVEMBER
Predsa nebude potrebný miliónový úver!Vážna zmena nastala vo vecirekonštrukcie Nánanskej cesty a vybudovania nového kruhového objazdu.
Podľa posledných rokovaní primátora mesta a Slovenskej správy ciest nebude potrebný skoro 1 miliónový úver na uskutočnenie investície.
Skoro celý projekt bude financovaný zo štátnych peňazí a kruhový objazd z vypísaného operačného programu únie. Štát si na seba zoberie
skoro celú časť investície. Primátor Ján Oravec rokoval o ďalšom priebehu investície s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest. Podľa
toho sa uskutoční pôvodný plán cestnej správy - čo je veľmi dobrá správa pre Štúrovo, pretože mestský rozpočet nemusíme zaťažiť obrovským
úverom." To znamená, že správa ciest rozšíri Nánanskú cestu o osem metrov, obnovia asfaltový povrch a vybudujú aj cestu pre cyklistov. Štát
postaví väčšiu variantu kruhového objazdu. To znamená, že po dvadsiatich rokoch sa podarilo vyriešiť aj túto otázku"- vysvetľoval pre náš
časopis primátor. Ján Oravec vysvetlil, že verejné obstarávanie na posledný projekt - ktorým bolo oboznámené aj zastupiteľstvo - nebol vypísaný
preto, lebo správa ciest oznámila, že skoro celé financovanie investície a aj jej realizáciu preberajú na seba. Zároveň to znamená, že Štúrovo
bude musieť upraviť oveľa menej územia pri novej ceste, čo znižuje vlastné náklady mesta. Pravdepodobne mesto vybuduje nové chodníky a
zelené priestranstvá.
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DECEMBER
Na decembrovom zasadnutí štúrovského mestského zastupiteľstva okrem iného poslanci rozhodli o výške budúcoročných miestnych daní a
poplatkov, o rozpočte na rok 2013 a aj o tom, že sa rekonštrukcia spojovacej cesty medzi Nánanskou cestou a Hasičskou ulicou ťahajúcou
sa pri parkovisku Vadaš dostane na zoznam investícií - na základe návrhu poslanca Attilu Lengyela. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o tom, že z
vyčlenených 45 tisíc eur na vytvorenie smetných ostrovčekov preskupia 25 tisíc do inej rozpočtovej položky. K tomu pridajú ešte 20 tisíc eur
z rozdielu príjmov a výdavkov. Budúci rok bude na rekonštrukciu chodníkov a verejného priestranstva 45 tisíc eur. Samospráva prijala aj
rozpočet na rok 2013, o zozname investícií rozhodnú najskôr vo februári. Na zasadnutí sa rozlúčil s mestským úradom vedúci finančného
oddelenia Gabriel Matuška, ktorý odchádza do dôchodku, a predstavili novú vedúcu organizačného oddelenia, Evu Molnárovú. Naša
redakcia sa spojila s hovorcom bratislavského riaditeľstva Slovenskej správy ciest a potvrdili, že rekonštrukciu Nánanskej cesty a výstavbu
kruhového objazdu pri Aquáriu vykoná štát, čiže Správa ciest s rozpočtom 2 mil. eur. Skoro celú investíciu financuje štát. Práce sa začnú na
budúci rok.
(redakčne spracoval -br- )
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Storočnice v Štúrove
Prekrásne životné jubileum - 100 rokov - oslávili v
našom meste v roku 2012:
p. Mária Tóthová, rodená Abary, narodená 25.októbra
1912 v obci Szerencs (Maďarsko) a
p. Irena Pokorná, rodená Benkeová, narodená
17.decembra 1912 v Komárne.
Oslávenkyniam k storočnici v prítomnosti blízkej a
vzdialenejšej rodiny zablahoželal v mene všetkých
občanov mesta aj Mgr. Ján Oravec, primátor mesta.

Irena Pokorná

Mária Tóthová

DRAŽBA - ÁRVERÉS
Mesto Štúrovo ponúka na predaj prebytočný majetok pozemky pod zálivom - formou dražby dňa 5.februára 2013.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta www.sturovo.sk - príp. na tel. 036/2851311 a 036/7511464.
Párkány város eladásra kínálja az öböl alatti telkeit árverés
formájában 2013 február 5-én. További feltételekért érdeklődni
lehet a város honlapján - www.sturovo.sk - vagy a 036/2851311 és
a 036/7511464-es telefonszámokon.

Informácia
pre občanov Mesta Štúrova
Oznamujeme Váženým spoluobčanom, že platobné výmery za komunálny
odpad (TKO)
na rok 2013 je možné prevziať si osobne na Mestskom úrade v Štúrove v
termíneod 11. februára do 8. marca 2013 na prízemí u informátorky
na základe predloženia občianskeho preukazu.
Výška poplatku za komunálny odpad na rok 2013 je 18,50€/osoba.
Po prevzatí výmeru je súčasne možné uhradiť príslušný poplatok v hotovosti,
priamo v pokladni MsÚ. Po uvedenom termíne budú platobné výmery TKO
zaslané občanom riadnou poštou do vlastných rúk.
V Štúrove 07.01. 2013

Mgr. Eva Molnárová
vedúca OOVS
Tájékoztatás

A városi hivatal ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a 2013-as évre
vonatkozó hulladékilletékről szóló határozatot személyesen átvehetik a
városi hivatalban (földszint, információs ablak) a személyi igazolvány
bemutatása után. A határozat átvételét követően az illetéket a pénztárban,
készpénzben lehet téríteni.
Az illeték a 2013-as évre személyenként 18,50€.
Időpont: 2013. február 11-től legkésőbb 2013. március 8-áig.
Ezen időpont után a határozatot a posta személyes átvétellel kézbesíti.
Párkány, 2013. január 7.
Mgr. Eva Molnárová
szervezési osztály vezetője

Vážení občania!
Mesto Štúrovo upozorňuje obyvateľov na povinnosti
súvisiace s údržbou chodníkov v zimnom období.
V zmysle ustanovenia § 9 a § 9a zákona SNR č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, závady v schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle
zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením,
poľadovicou alebo snehom.
Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo
užívatelia nehnuteľnosti sú povinní
v zimnom období
odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období
pozametať znečistenie na chodníku, ktorý hraničí s
nehnuteľnosťou.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v
súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom,
zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v
schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli
znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli
odstránené.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych
komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom
konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
Zároveň
upozorňujeme
vlastníkov
nehnuteľností
susediacich s verejným priestranstvom o povinnosť
zabezpečenia striech budov v osobnom vlastníctve proti
zosuvu snehu a padajúcich ľadových cencúľov, ktoré môžu
zapríčiniť vážne zranenia osôb a škody na majetku.
MsÚ Štúrovo
Oddelenie VÚRaŽP

14.
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Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia
Mesto Štúrovo
vyzýva
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečistenia ovzdušia (MZZO) na území
mesta Štúrovo, aby do 15. februára 2013 na MsÚ oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO - tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW,
t.j. do 300 kW) alebo energetický zdroj.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2013 je mesto Štúrovo povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy v
zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenia ovzdušia v znení neskorších predpisov uložením pokuty do výšky
663,87€.
Bližšie informácie budú poskytnuté na oddelení výstavby, rozvoja územia a životného prostredia, tel. č. 036/2851320. Tlačivo "Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia za rok 2013" je možné stiahnuť z webovej stránky mesta
http://www.sturovo.sk/?id_menu=19937&limited_level=1&stop_menu=16453.
Mgr. Ján O r a v e c
primátor mesta

VIANOČNÝ TENISOVÝ TURNAJ
Ďalší ročník sa konal 22. decembra v telocvični nad Terasami. Zišlo sa tu 12 detí rozdelených do
2 kategórií: do 10 a do 8 rokov. Tohtoročným víťazom sa stal Larion Menyhárt, ktorý obhajoval
prvenstvo z minulého roka. Vo finále si poradil s Csenge Ármai - vyhral 4:1. Tretie miesto
obsadili zhodne Donát Fodor s Patrikom Slovákom. Medzi deťmi do 8 rokov dominoval
Sebastián Slavov, v rozhodujúcej "bitke" porazil Ádáma Tungliho po vyrovnanom priebehu 10:4.
Na tretej pozícii skončila Amanda Gubík. Poďakovanie za príjemne prežitý deň patrí MŠO za
poskytnutie diplomov pre zúčastnených a pohárov pre najlepších, rodičom a starým rodičom za
občerstvenie a výbornú atmosféru, hráčom za predvedené výkony a trénerom za organizáciu
turnaja. Všetkým hráčom a priaznivcom tohto športu prajem všetko dobré do Nového roku.
Patrik Babindai
tenisový tréner MŠO Štúrovo
OZNAM -KÖZLEMÉNY
Mestské kultúrne stredisko v Štúrove Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie výstavy
Spolku Štúrovských výtvarníkov spojené s oslavou 20. výročia otvorenia galérie 6. februára 2013
o 16.00 hod. v Galérii Júliusa Bartu (Hlavná ul. 6.)
A Párkányi Városi Művelődési Központ tisztelettel meghívja a Párkányi Alkotó Kör kiállításának
ünnepélyes megnyitójára. Február 6-án 16.00 órakor a Barta Gyula Galériában(Fő utca 6).
Szerettel meghívjuk a Párkányi Barta Gyula Galériába, egy vetített képes előadásra Munkácsy
Krisztus trilógiája a Biblia tükrében II. Ecce homo -címmel. 2013. február 19-én 18.00 órakor.
Előadó: dr. Reisinger János irodalomtörténész

RIADKOVÁ INZERCIA - APRÓHIRDETÉS
Priatelia, bývalí spolužiaci! Hľadáme
všetkých, ktorí nastúpili v roku 1973 na
slovenskú základnú školu, ročníky 1966 a hlavne
1967. Končili sme v roku 1981 ako ôsmaci alebo v
roku 1982 ako deviataci. Chceli by sme
zorganizovať stretávku na 40. výročie nástupu na
základnú školu. Predbežný termín stretávky je 25.
mája 2013, miesto podľa počtu prihlásených.
Kontakt: stretavka1973@gmail.com, alebo
0907175919 (Suchovský), alebo 0903448496
(Kocsisová).
Vymením veľký 3-izbový byt na Jesenského
ulici za 1-izbový byt na sídlisku Terasy II. Mobil:
0918/194 602.
Kúpim jednoizbový byt na sídlisku Terasy II.
Mobil: 0918/194 602.

Fürdőkádzománc felújítást vállalok.
0905/983 602.
Eladó vállalkozásra is alkalmas nagy
családi ház a Komenský utcán. Ár
megegyezéssel. 0904/646 607.
Predám veľký rodinný dom, vhodný aj na
podnikanie na ulici Komenského. Cena dohodou.
0904/646 607.
Kiadó kétszobás, berendezett, felújított,
szigetelt lakás Párkányban. 0907/486 071
Lakás kiadó Párkányban. 0905/559 903.
Predám stavebný pozemok 900 m2 Orgovánová ul., voda, kanalizácia, elektrika, platné
stavebné povolanie. 0911/ 744 445.
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Spomienky, poďakovania - Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
"Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra tehetünk."

Összetört a lelkünk, megsebzett a szívünk,
most van 7 éve, hogy elmentél tőlünk.
Pedig voltak álmaid, vágyaid, és reméltél,
de életed egy váratlan percben örökre véget ért.

Szeretettel emlékezünk a férjre, édesapára és nagyapára,

HATALA IVETKA

KIRÁLY FERENCRE

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk február 18-án, tragikus halálának
7. évfordulóján drága lányunkra.

halálának 19. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.
A gyászoló család

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem lát.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján
a drága férjre, apára, nagyapára

HEGEDŰS ANDRÁSRA,
akinek családjáért dobogó szíve
2011. január 19-én csendesen elpihent.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot.
Emlékét örökké szívében őrző felesége, fiai, menye és unokái

Ne tudd, hogy fáj a szívünk,
Álmodd, hogy itt vagy velünk.
Fájó szívvel gondolunk február 9-én,
halálának 5. évfordulóján halottunkra,

HUGYEC JOLÁNRA
Emlékét örökké őrzi lánya, veje, unokái és dédunokái

Elveszíteni valakit,Ki számodra nagy kincs,
Ennél rosszabb dolog a világon nincs.
Lehunytad a szemed, csendesen elmentél,
Szívedben csak az volt,Hogy minket szerettél.
Most itt állunk a sírodnál némán,
Nem tudjuk elmondani, Hogy hiányod mennyire fáj.
Megtört szívvel emlékezünk január 6-án, halálának
6. évfordulóján a szerető feleségre, édesanyára,
nagymamára és dédnagymamára

IZSMÁN ERZSÉBETRE (született Hegedűs)
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Férje, lányai, vejei, unokái és dédunokái

"Len kytičku kvetov z lásky vám na hrob môžeme dať,
pokojný večný spánok vrúcne vám priať
a s bolesťou v srdci na vás spomínať."

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihenni tért drága szerető szíved.
Virágot viszek egy néma sírra,
De ezzel Téged nem hozhatlak vissza.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 9. évfordulóján

KOVÁCS KÁLMÁNRA
Felesége Éva és sógornője Ella

"Az édesapák és nagyapák nem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen".
Fájó szívvel emlékeztünk január elsején,
halálának 1. évfordulóján

MOLNÁR LÁSZLÓRA
Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot.
Emlékét örökké őrzi szerető felesége, lányai, vejei és
unokái.

"Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
Virágot csak a sírodra tehetek.
Mikor könnycsepp gördül végig az arcomon,
Az azért van, mert hiányzol nagyon."
Fájó szívvel emlékezünk 2013. január 30-án, halálának
1. évfordulóján a drága jó férjre, édesapára, nagyapára,
apósra

NÉMETH KÁLMÁNRA
Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család

"Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte."

Dňa 1. januára si pripomíname 6. výročie úmrtia

Dňa 21. januára 2013 si pripomíname smutné druhé
výročie úmrtia nášho drahého a milovaného syna

RUŽENY JIRÁKOVEJ

RASTISLAVA SEIFERTA

S láskou spomína Ady s rodinou a Evička s rodinou

S láskou spomína smútiaca rodina.

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,
hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik 2013. január 15-én elkísérték utolsó útjára
a párkányi új temetőbe drága halottunkat

JUHÁSZ GYULÁT
és őszinte részvétükkel, koszorúikkal és a kegyelet
virágaival enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat,
valamint gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
szomszédnak, ismerősnek és barátnak, akik 2012. december 21-én
elkísérték utolsó útjára drága halottunkat,

TÓTH GYULÁNÉ szül. ABARY MÁRIÁT.
Köszönjük a virágot, a koszorút és a vigasztaló szavakat,
melyekkel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.
A gyászoló család
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