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Podobný majetkový priestupok sme za-
znamenali aj v Tešmaku, kde zmizlo pri-
bližne 2000 kg maštaľného hnoja. Hliadka
mestskej polície za pomoci občanov objas-
nila, zdokumentovala a doriešila priestu-
pok v zmysle zákona.

MsP preverovala na mieste podozrenie
z vlámania v mestskej časti Preseľany nad
Ipľom, kde majiteľka nehnuteľnosti nahlá-
sila poškodenie vonkajších dverí. Podozre-
nie sa nenaplnilo.

MsP Šahy zabezpečila presun 5 emig-
rantov – občanov Bangladéša do utečenec-
kého tábora v Opatovskej Novej Vsi.

Mestská polícia začala v mesiaci októ-
ber podľa zoznamu neplatičov dane za psa
predvolávať občanov za porušenie platné-
ho štatútu mesta.

Hliadky MP vykonali námatkové kon-
troly predaja alkoholu a tabakových výrob-
kov mladistvým osobám v reštauračných
zariadeniach aj počas dňa. Sústredili sa
najmä na podniky, ktoré často navštevujú
mladistvé osoby po ukončení školského
vyučovania.

Asistovali sme a spolupracovali v 59
prípadoch s policajným zborom, okresným
súdom a exekútorským úradom, sociálnym
úradom a ostatnými úradmi miestnej i štát-
nej správy. Rudolf Mrázek

náčelník MP Šahy

Mestská polícia informuje

Susedské spory – na bežiacom páse
Rokovali šahanskí pos lanci

Pod taktovkou primátora Ing. Jána
Lőwyho sa 30. novembra konalo 22.
riadne zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva v Šahách. I keď to nie je krikľavá vzác-
na výnimka – tentokrát sa na zasadnutí zú-
častnili všetci 13 zvolení poslanci.

Po otvorení, doplnení a schválení prog-
ramu poslanci prerokovali a schválili –
v súlade s odporúčaním Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného zbor
dodatok k VZN mesta o ochrane pred po-
žiarmi. V zmysle dodatku sa v samotnom
meste vytvárajú dve a v mestských častiach
/Tešmak a Preseľany nad Ipľom/ spolu dve
kontrolné skupiny. Ďalej schválili predaj
troch menších pozemkov a predaj – verej-
nou dražbou – budovu bývalej Casablan-
ky a budovu, resp. pozemku nedávno zru-
šeného centra voľného času. Zmena zá-
kona si vynútila aj inováciu VZN o ochrane
zelene na území mesta a mestských častí,
ako aj prílohu /návrh sankcií na porušenie

VZN/. Poslanci povedali áno aj na spôsob
/variant b/ prevádzkovania verejných vo-
dovodov a verejnej kanalizácie. Schválili
spôsob usporiadania hospodárskeho vý-
sledku Technických služieb mesta Šahy,
priamy prenájom nebytových priestorov
v budove ZŠ na Ulici Janka Kráľa. Súhlasi-
li s uzavretím nájomnej zmluvy na prená-
jom nebytových priestorov Daňového úra-
du Šahy na dobu neurčitú a s udelením
dvojizbového bytu.

Poslanci zobrali na vedomie správu o
riešení sťažností podaných na mestský ú-
rad. Vo veľkej hromade podaní prevládajú
susedské spory a časté narušovanie pra-
vidiel občianskeho spolunažívania. Zobrali
na vedomie – ako prípravný materiál – ná-
vrh rozvojového programu na rok 2005 a
správu o činnosti Spoločného obecného
úradu so sídlom v Šahách.

Poslanci si vypočuli aj informáciu o no-
vembrových aktivitách primátora.

V rámci interpelácie súrili zníženie jazd-
nej rýchlosti kamiónov v intraviláne mesta.
Odporučili vedeniu mesta zaslanie prípisu
na školy kvôli obmedzeniu používania pe-
tárd školskou mládežou. Upozornili, že
niektoré telesá mestského osvetlenia ne-
svietia a že vo výhľade je možnosť exekú-
cie v zdravotníckych zariadeniach. pripo-
menuli, že viacerí obyvatelia sa kriticky vy-
jadrili k niektorým prípadom odpredaja
majetku mesta. Odznela otázka, či sa bude
pokračovať vo vydávaní mestskej ročenky.
Podľa predstáv primátora by sa mala vydá-
vať len každý druhý rok. Kedy sa – koneč-
ne – likviduje priemyselný odpad v areáli
bývalého poľnohospodárskeho družstva?
Bolo by aktuálne premenovanie názvu fut-
balového klubu Slovan Šahy. Detské ihris-
ká v meste by si už zaslúžili radikálnu ob-
novu.

V diskusii sa hovorilo o problémoch
zdravotníctva a o evidencii hrobov a hro-
biek v mestskom cintoríne.

Zasadnutie uzavrel primátor.
/korpás/

parkovacie karty na označených parkovis-
kách. Zo spomínaných priestupkov mest-
ská polícia 27 už doriešila udelením blo-
kovej pokuty. Ostatné priestupky budú po
administratívnych úkonoch objasňovania
priestupkov doriešené v zmysle platnej le-
gislatívy.

V pravidelných kontrolách a ukladaní
pokút nedisciplinovaným vodičom budú
príslušníci mestskej polície naďalej pokra-
čovať.

MsP zistila a skontrolovala 16 prípadov
užívateľov verejného priestranstva. Tam,
kde to bolo potrebné, podala potrebné in-
formácie ohľadom obnovy povolenia na
užívanie verejného priestranstva. MsP vy-
konala aj 5 kontrol stavebných povolení.
Pravidelne sa vykonávajú kontroly na miest-
nom cintoríne, a to aj v nočných hodinách,
aby sa zabránilo krádežiam a devastácii
hrobových miest. MsP na základe podnetu
občanov objasnila 1 prípad poškodzovania
majetku mesta v Preseľanoch nad Ipľom
– išlo o rozobratie verejného chodníka na
objednávku miestnymi občanmi, ktorí zís-
kaný stavebný materiál predali objednáva-
teľovi. Prípad porušenia § 50 zákona č.
372/90 Zb. bol doriešený v zmysle platnej
legislatívy.

Mestská polícia /MsP/ v Šahách v me-
siaci október zistila, dokumentovala a vy-
riešila celkom 104 priestupkov, z ktorých
52 riešila pohovorom a 48 v blokovom ko-
naní a jeden je ešte v štádiu riešenia. Mest-
skí policajti zaznamenali a riešili 1 sťaž-
nosť, ukladali 5 výzev a upozornení, resp.
15 predvolaní. Na pokutách v septembri
vybrali celkom 6600 korún.

Mestská polícia v Šahách aj v októbri
pokračovala v pravidelných i nepravidel-
ných kontrolách na celom území mesta,
ako aj v jeho priľahlých častiach.

Pokračuje hliadková činnosť a monito-
ring prechodov pre chodcov pri autobuso-
vej zastávke a v okolí školských zariadení.
Hliadková a kontrolná činnosť je koordi-
novaná s OO PZ SR v Šahách. Týka sa to
všetkých potencionálnych miest, kde by
mohlo dôjsť k narušeniu verejného poriad-
ku alebo porušeniu zákona.

Občania a návštevníci mesta sa dopúš-
ťali priestupkov najmä tým, že parkovali
na mieste, kde je to zakázané dopravnými
značkami /35 priestupkov/. Ďalej v 23 prí-
padoch porušili všeobecne záväzné naria-
denie mesta o ochrane verejnej zelene,
resp.  na území mesta 23 priestupkov a spá-
chali 42 priestupkov tým, že nepoužívali
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