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Už tretíkrát upravili rozpoèet mesta a zvýšili
poplatok za odvoz komunálneho odpadu

Poštová schránka

V poštovej schránke umiestnenej vo

vestibule radnice sme našli tieto odkazy,

na ktoré odpovedáme.

Čitateľ v mene ostatných občanov
žiada, aby sa zaviedol určitý systém v hlá-
sení mestského rozhlasu.

– Po zániku Mestského kultúrneho
strediska úlohy súvisiace s prevádzkova-
ním, údržbou a hlásením v mestskom roz-
hlase zabezpečuje mestský úrad. Občania
si určite všimli, že v uplynulých týždňoch
boli odstránené poruchy na sieti mestského
rozhlasu v rôznych lokalitách mesta a v Pre-
seľanoch nad Ipľom. Čo sa týka kvality
vysielania a pravidelnosti hlásení, sme si
vedomí týchto nedostatkov a usilujeme
sa, aby sa to čo najskôr zlepšilo. Verím, že
v priebehu januára sa nám podarí nájsť
vhodné riešenie, aby sme kvalitatívne
zlepšili služby, poskytované prostred-
níctvom mestského rozhlasu.

Ďalšia požiadavka pisateľa volá k väč-
šej tolerancii kompetentných pri určo-
vaní času odvozu komunálneho odpa-
du v ranných hodinách.

– Autor listu sa odvoláva na skutoč-
nosť, že Technické služby odvážajú komu-
nálny odpad už od ranných hodín, čo je
sprevádzané veľkým hlukom, ktorý zne-
príjemňuje život predovšetkým malým de-
ťom predškolského veku, ako aj starším
občanom. Návrh, aby harmonogram zbe-
ru odpadov bol prispôsobený požiadav-
kám spomenutých skupín obyvateľov,
sme tlmočili riaditeľovi TS s prosbou na
doriešenie tohto problému.

Vaše pripomienky a otázky nám môže-

te posielať aj na telefónne číslo 7410151

/odkazovač/ a na internetovú adresu

sahy@sahy.sk.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

V skratke

INFORMÁCIE Z RADNICE

Ladislava Gáspára ml. vyhlásili za
športovca desaťročia. Slovenský zväz
telesne postihnutých športovcov v novem-
bri 2003 za športovca desaťročia vyhlá-
sil stolnotenistu Ladislava Gáspára
ml. zo Šiah. Toto mimoriadne ocenenie
si naozaj zaslúži. Vynikajúce výsledky
dosiahol i v súťažiach medzi zdravými
športovcami, ale hlavne medzi telesne
postihnutými. Je majiteľom bronzovej i
striebornej medaily z paralympijských
hier, niekoľkonásobný majster sveta a
Európy, víťaz mnohých medzinárodných
turnajov.  Jeho úspechy by mohli vyvr-
choliť na tohoročných Paralympijských
hrách v Aténach získaním zlatej medai-
ly, čo mu zo srdca aj prajeme.

*
Rok 2003 bol pre Adrianu Kutako-

vú úspešný. Šahanská keramička Ad-
riana Kutaková si svojimi dielami vybo-
jovala uznanie umelcov viacerých krajín.
Teraz vystavuje v komárňanskej galérii
Limis. Vďaka perfektnému projektu u
Spoločnosti sochárov v Maďarsku vyhra-
la súťaž, a tým aj finančnú dotáciu na
tvorbu sochy. Kolégium úžitkového
umenia v Maďarsku jej ako víťazke hra-
dí náklady spojené s mesačnou účasťou
na tohoročnom sympóziu v maďarskom
Kecskeméte.

*
Aj v roku 2004 budeme platiť viac

za odvoz smetí. Mestské zastupiteľstvo
na decembrovom zasadnutí zvýšilo roč-
ný poplatok za odvoz smetí, aby sa príj-
my Technických služieb mesta priblížili
k nákladom na túto činnosť. Za odvoz
110-litrovej nádoby od rodinných domov
a za odvoz 1100-litrových kontajnerov od
činžiakov zaplatí každý obyvateľ 310 ko-
rún na rok. Počnúc piatym členom do-
mácnosti je poplatok už len 100 Sk na o-
sobu. Organizácie a obchodníci budú
platiť 992, resp. 1085 korún. Na základe
žiadosti 50%-nú zľavu môžu dostať
osoby nad 70 rokov, držitelia preukazov
ZŤP a tí, ktorí majú prechodný pobyt mi-
mo územia mesta.

*
V objasnenosti trestných činov

OO PZ v Šahách dosahuje dobré výs-
ledky. V roku 2003 Obvodné oddelenie
Policajného zboru v Šahách zdokumen-
tovalo 175 trestných činov. Ich objasne-
nosť bola 60 %-ná. Okrem toho zaevido-
vali 300 priestupkov, prevažne krádeží
bicyklov a rôznych nestrážených vecí
z dvorov rodinných domov.

/my/

11. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva /MsZ/ v Šahách sa konalo 17.
dec. pod vedením primátora Ing. Jána Lő-
wyho. Správu o kontrole zročných uznese-
ní predložil prednosta úradu Ing. Štefan
Lendvay.

V interpelácii poslanci kritizovali, že
v Preseľanoch nad Ipľom stále parkuje
autobus v zeleni pred kostolom, že náv-
števníci nočných barov a zábavných pod-
nikov ničia mestský majetok a rušia noč-
ný kľud, kontajnery cirkevnej školy pravi-
delne napĺňajú odpadmi z trhoviska, stále
chýbajú semafory a potrebné dopravné
značky na najfrekventovanejších mies-
tach v centre mesta. Kritizovali aj fakt, že
na mnohých firemných tabuliach chýba
nápis v reči maďarskej. Navrhovali prís-
nejšie zakročiť voči vandalom, žiadali väč-
šiu spoluprácu s obcami, odkiaľ deti nav-
števujú šahanské školy, opravu budovy s pa-
mätnou tabuľou Sándora Sajóa, resp. žia-
dali aj väčšiu dotáciu na športovú činnosť.
V interpelácii medzi inými odzneli aj tieto
otázky: kedy začne fungovať obnovené ve-
rejné osvetlenie, prečo sa prestalo premie-
tať v kine, či bude vydaná ročenka mesta
na rok 2003, prečo sa neuverňujú v Hon-
tianskych listoch mená tých, ktorí ničia
mestský majetok a spáchajú priestupok.

Poslanci zobrali na vedomie správu o
výkone matričnej agendy, resp. o bezpeč-
nostnej situácii v meste, ktorú predložil

náčelník Mestskej polície a riaditeľ Ob-
vodného oddelenia Policajného zboru v Ša-
hách.

Poslanci schválili všeobecne záväzné
nariadenie /VZN/ č. 5/2003 o dani z nehnu-
teľností, ktoré určuje ročné sadzby daní

na rok 2004, tretiu úpravu rozpočtu mesta
na rok 2003, vecný plán práce zastupiteľ-
stva na prvý polrok 2004, návrh na zvýše-
nie nájomného za prenájom skladových a ne-
bytových priestorov (zvyšuje sa o 13 %),
ako aj zmeny prílohy č. 1 k VZN č.
7/2001 o zbere, preprave a zneškodnení
tuhého komunálneho odpadu a o poplat-
koch za tieto služby. Odhlasovali ročné od-
meny pre riaditeľov základných škôl a
školských zariadení a pre poslancov zastu-
piteľstva. Schválili návrh zakladacej do-
hody medzi družobnými mestami Vác a Ša-
hy, resp. návrh na pridelenie dvojizbo-
vého mestského bytu pre päťčlennú rodinu.

Poslanci zobrali na vedomie odstúpe-
nie Ing. Ladislava Danisa, a tak na jeho
poslanecké miesto nastúpil Ing. Jozef
Olczár, ktorý na zasadnutí zložil aj posla-
necký sľub. Primátor mesta informoval
prítomných o výsledku výberového kona-

nia na obsadenie funkcie riaditeľa

Technických služieb /TS/ mesta Šahy.
Novým riaditeľom TS sa stal Ing. Štefan
Hanuska, a tak na jeho poslanecké
miesto nastúpi ďalší nový poslanec.

/morvay/


