
6     december 2004         HONTIANSKE  LISTY

terskej školy v mestskej časti Tešmak.
V Preseľanoch nad Ipľom sme z toho is-
tého dôvodu v miestnej materskej škole
prešli na poldňový režim.

Z ekonomických dôvodov sme boli nú-
tení zatvoriť školskú jedáleň naTabáni a
jedálne pri materských školách na Ho-
moku a v Preseľanoch n. I. Stravovanie detí
v týchto zariadeniach zabezpečujeme for-
mou výdajovní stravy.

Museli sme jednoznačne riešiť existen-
ciu Centra voľného času Janka Kráľa
v Šahách: jeho činnosť sme po dlhom zva-
žovaní rozhodnutím mestského zastupiteľ-
stva k 31. 10. 2004 ukončili pre absolútny
nezáujem detí a rodičov o činnosť v tejto
inštitúcii. O ďalšom osude budovy CVČ,
t. j. o jej prenájme, resp. odpredaní roz-
hodne mestské zastupiteľstvo.

Podľa predpokladu vývoja financovania
samospráv v nasledujúcich rokoch musíme
všetci rátať so zavedením ďalších raciona-
lizačných opatrení, aby sme mohli zabez-
pečiť prevádzkovanie školských a pred-
školských zariadení.

Pozitívne a perspektívne sa vyvíjajú
strategické ciele v oblasti hospodárskej
politiky mesta. O naše mesto prejavilo zá-
ujem niekoľko zahraničných investorov.

Vo februári tohoto roku zahájila svoju
prevádzku firma Hörnlein, ktorá vyrába
obalový materiál pre potravinársky prie-
mysel a súčiastky pre automobilový prie-
mysel. Zamestnanie tu našlo v troch pra-
covných smenách viac ako 100 ľudí. Firma
plánuje aj rozšírenie činnosti. Do konca
roka 2006 chcú vytvoriť ďalších 150 pra-
covných miest.

Na budúci rok plánuje zahájiť svoje ak-
tivity investor z Rakúska. Vytvorí asi 50
nových pracovných príležitostí.

V tomto roku vyšlo mesto v ústrety ne-
meckému investorovi – firme DISK, s. r. o.
– predajom 2,5 ha pozemku, na ktorom in-
vestor postaví na budúci rok modernú tex-
tilnú prevádzku pre cca 120 pracovníkov.

Na ďalšom necelom hektári hodlá roz-
šíriť svoje aktivity už pôsobiaca belegická
firma Furni Finish.

V prenajatých priestoroch firmy Kovo-
mont začala od septembra tohto roku svo-
ju činnosť ďalšia belgická firma, ktorá vy-
rába obslužné vozíky pre automobilový
priemysel a zamestnáva 40 pracovníkov.
Majiteľ firmy rokuje so správcom kon-
kurznej podstaty Kovomontu o možnom
odkúpení zvyšných objektov s perspektí-
vou ďalšieho investovania do výrobného
programu.

Od roku 1997 úspešne podniká v na-

šom meste belgicko-slovenská firma Fra-
gicslov, ktorá sa zaoberá výrobou kožené-
ho čalúnenia na nábytok. Firma v tomto
roku uskutočnila rozsiahle rozšírenie svo-
jej výroby a začala s výrobou hotového
nábytku. Tým sa, samozrejme, vytvorili
ďalšie pracovné miesta.

Podľa reálneho vývoja investícií sa do
konca roka 2006 vytvorí v našom meste
300 až 400 nových pracovných príležitostí.
Samospráva mesta vychádza investorom
maximálne v ústrety, sportredkováva ro-
kovania medzi investorom a dodávateľom,
pomáha vysporiadať vlastnícke vzťahy.

Výsledky prvej polovice
volebného obdobia

– Odovzdali sme 10 bytových jedno-
tiek nižšej kategórie, ktoré prideľujeme na
základe súdneho rozhodnutia neplatičom
bytov v rámci povinnosti zabezpečiť ná-
hradné bývanie pri vyprataní bytu. Mesto
pripravuje výstavbu ďalších takýchto by-
tov na Thuróczyho ulici a na Homoku.

– Za výhodných podmienok sme odkú-
pili od Ministrestva vnútra SR budovu
starej colnice na Berneckej ulici. Budova
bude upravená na sociálne byty a na oko-
litých pozemkoch chceme postaviť ďalšie
byty nižšieho štandardu.

– Západoslovenská vodárenská spo-
ločnosť zaradila do svojho investičného
programu vybudovanie kanalizačnej sie-
te v zbývajúcich častiach mesta a v mest-
ských častiach Homok, Tešmak a Preseľa-
ny nad Ipľom a prostredníctvom projektu
sa bude uchádzať o finančné prostriedky
na realizáciu celej investície z fondov Eu-
rópskej únie.

– Uskutočnili sme rozsiahlu rekon-
štrukciu verejného osvetlenia v celom
meste a v mestských častiach. Pozitívne eko-
nomické ukazovatele tejto investície sa pre-
javili vo forme značnej úspory elektrickej
energie, čo malo za následok zníženie ná-
kladov na zabezpečenie verejného osvetlenia.

– Dokončujeme rozsiahlu rekonštruk-
ciu kultúrneho domu v Tešmaku, po kto-
rej bude kultúrny dom spĺňať kritériá štan-
dardnej komfortnosti /vlastné sociálne za-
riadenia, kuchyňa, ekologické vykurova-
nie, nová podlaha/.

– Pokračujeme v rekonštrukcii kultúr-
neho domu v Preseľanoch nad Ipľom
/vybudovali sme sociálne zariadenie, žum-
pu, opravili sme strechu/. Vybudovali sme
nový chodník a zakúpili chladiarenské za-
riadenia do domu smútku.

– Rozširovanie káblového televízneho
rozvodu pokračuje podľa plánu, uskutoč-
nili sme čiastočnú rekonštrukciu mestské-

ho rozhlasu – v pláne máme uskutočniť ú-
plnú rekonštrukciu na celom území mesta.

– V oblasti starostlivosti o miestne ko-
munikácie sa vďaka ústretovej spolupráci
s podnikateľmi podarilo vybudovať este-
tické chodníky zo zámkovej dlažby. Podľa
požiadaviek podnikateľov vznikli nové
parkoviská pred ich prevádzkami, čím sa
zvýšila bezpečnosť premávky s vylúčením
neprehľadného parkovania na okraji vo-
zovky. Podľa finančných možností sme opra-
vili najproblematickejšie miestne komu-
nikácie. Žiaľ, nedostatok peňazí nám ne-
umožňuje uskutočniť tak prepotrebnú roz-
siahlu opravu a obnovu ulíc a chodníkov.

– Významnou udalosťou v živote sa-
mosprávy mesta bolo podpísanie dohody
o spolupráci medzi družobným mestom
Vác a naším mestom. Spoločne sme vypra-
covali projekt v rámci PHARE CBC na
cezhraničnú spoluprácu v oblasti cestov-
ného ruchu a na propagáciu našich regió-
nov. Projekt bol zameraný na vybudovanie
Euro infocentra v našom meste. Žiaľ, tento
projekt nebol úspešný. Pripravili sme aj
ďalšie spoločné projekty, na vyhodnotenie
ktorých ešte čakáme.

– Podarilo sa nám získať grant na vyda-
nie publikácie – regionálneho sprievodcu,
ktorý sme pripravili v slovenskom, maďar-
skom a anglickom jazyku.

– V týchto dňoch plánujeme podať náš
najvýznamnejší projekt na rekonštrukciu
spoločnej základnej školy na Mládežníc-
kej ulici v hodnote 90 miliónov korún. Tu
je potrebné podotknúť, že v prípade získa-
nia dotácie musí mesto zabezpečiť spolufi-
nancovanie vo výške minimálne 5 % pláno-
vaných investícii. Projekt bude vyhodno-
tený až na jar budúceho roku.

– Personálne zmeny nastali na čele
Technických služieb a mestskej polície:
očakávame od nich reorganizáciu činnosti
oboch inštitúcii.

Ku dňu 1. 7. 2004 bol pri Spoločnom
obecnom úrade zriadený Obecný školský
úrad so sídlom v Šahách. Tento špeciali-
zovaný úrad je poradným orgánom škôl a
školských zariadení v regióne.

Spoločný projekt s mestom Vác je za-
meraný na monitorovanie dopadu dopravy
na životné prostredie. Výsledky tohto pro-
jektu budú tiež slúžiť ako podporné argu-
menty pre dostavbu rýchlostnej komuni-
kácie 2/A po hraničný prechod Šahy – Pa-
rassapuszta. Tento projekt bol schválený.

Dokončievame prípravu žiadosti na po-
skytnutie finančných prostriedkov z Recyk-
lačného fondu, ktorú vypracúvame na zá-
klade aktualizovaného projektu separova-
ného zberu pre hontiansko-poipeľský región.

Primátor mesta Ing. Ján Lőwy o prvých dvoch
rokoch štvorročného volebného obdobia
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