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Vysoká nezamestnanosť, miliónové nedoplatky na nájomnom
31. marca sa pod vedením zástupcu primátra mesta Juraja Bélika konalo 14. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
v Šahách. Overovaním zápisnice bol poverený Zsolt Bóna a Pavel Korpás. Za
členov návrhovej komisie poslanci zvolili
MUDr. Csabu Tótha, PaedDr. Ľudovíta
Píriho a Ondreja Hajdúa, resp. schválili
aj 23-bodový program zasadnutia.
V interpelácii poslanci tlmočili nielen
svoje skúsenosti a zistené nedostatky, ale
aj pripomienky občanov. Medzi inými odznela otázka, prečo platíme za teplo viac
ako napr. v Leviciach či Želiezovciach.
Konateľ firmy Energo-Bytos /táto firma
dodáva teplo/ číslami dokazoval, že je to
práve naopak. Kritizovali aj služby televízneho káblového rozvodu za zhoršenú kvalitu obrazu a za časté vypadávanie niektorých kanálov. Podľa vysvetlenia zainteresovaných to zapríčinili zimné mrazy, ktoré urobili značné škody na vysielacích a
rozvádzacích zariadeniach, ktoré škody postupne odstraňujú. Hovorilo sa aj o neblahom stave miestnych komunikácií, hlavne

o zdĺhavosti vrátenia verejných priestranstiev do pôvodného stavu po odstránení havarijného stavu na vodovodnom či kanalizačnom potrubí, resp. o tom, že voda z vyššie položených mestských ciest zateká na
nižšie ležiace pozemky majiteľov rodinných domov. Niektorí poslanci poukázali
na neblahý stav vo financovaní škôl a školských zariadení.
Poslanci zobrali na vedomie správu o
stave zamestnanosti v meste, o výsledkoch
hospodárenia nemocnice s poliklinikou, o
činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry
Ipeľ–Hron /poslanci postrádali užšiu spoluprácu agentúry s mestskou samosprávou/,
o stave životného prostredia, o priebehu
zápisu detí do materských a základných
škôl, ako aj informáciu o príprave osláv
vstupu Slovenska do Európskej únie.
Zo správy o zamestnanosti sme sa dozvedeli, že úrad práce eviduje v regióne 2832
nezamestnaných, čo predstavuje 29,88 %nú nezamestnanosť. Z 1017 Šahanov teraz
260 zamestnáva mesto v rámci mestských
prospešných prác. K správe o hospodárení

nemocnice s poliklinikou navrhli, aby pri
najbližšom predkladaní rozpočtu na rok
2004 bola vypracovaná analýza hospodárenia jednotlivých oddelení, ako aj návrh na
zníženie dlžoby nemocnice.
Z ďalšej správy sa poslanci dozvedeli,
že 344 užívateľov mestských nájomných
bytov dlhovalo koncom februára na nájomnom vyše 4 mil. korún. Počet týchto
užívateľov sa ale v marci zvýšil o 26 %.
Poslanci požiadali primátora, ktorý sa medzičasom dostavil na zasadnutie a prevzal vedenie, aby zistil možnosti výstavby ďalších
20 bytov nižšieho štandardu pre notorických neplatičov.
Zastupiteľstvo schválilo novelizáciu
VZN č. 5/2000 o prideľovaní mestských
bytov, nájomnú zmluvu a výkone poľovníckeho práva na pozemkoch mesta, ako aj
vypísanie konkurzov na obsadenie funkcie
riaditeľa niektorých materských a základných škôl, resp. školských zariadení.
V diskusii poslanci riešili rôzne organizačné záležitosti.
Zasadnutie uzavrel primátor.
/my/

Družobné mestá Šahy a Vác vstup
do Európskej únie oslávia spoločne
(Dokončenie z 1. strany)

dotáciu z rôznych tuzemských fondov.
Ale z fondov EÚ je možné dotáciu získať len kvalitnými projektmi, vypracovanými na vysokej odbornej úrovni. Ste
na tento problém pripravení?
– Podpory z fondov EÚ majú širokú
škálu a našou snahou je maximálne využiť dané možnosti. Robíme to nielen v záujme mesta, ale aj regiónu. Vychádzajúc
z krátko- a dlhodobých rozvojových plánov mesta spolupracujeme s inštitúciami
z Bratislavy a Piešťan, ktoré sú špecializované na vypracovávanie týchto projektov.
Za ich pomoci sme už vypracovali a predložili projekty. Treba ale počítať s tým, že
určitú časť nákladov musíme zabezpečiť
z rozpočtu mesta. Preto teraz zisťujeme,
ktorá banka nám poskytne na tieto účely
úver s najnižšou úrokovou sadzbou.
Môžete investorom, ktorí chcú podnikať v Šahách, poskytnúť priestory?
– Žiaľ, momentálne ešte nemáme takú
lokalitu, ktorú by sme vedeli ponúknuť investorom s väčším kapitálom. Je pravda,
že v rozvojovom pláne mesta máme zakotvené vybudovanie priemyselného parku,

lokalita ktorého je ale ešte vo vlastníctve
súkromných osôb. Výkup prebieha, ale je
to veľmi zdĺhavý proces. Konkrétne teraz
môžeme ponúknuť určitú časť lokality
medzi poľnohospodárskym učilišťom a bývalou mliekárňou, o ktorú teraz prejavuje
záujem belgická firma. Už sa u nás usadila nemecká firma Hörnlein, ktorá bude vyrábať súčiastky pre automobilový priemysel a obaloviny pre čokoládové výrobky.
Španielska firma kúpila výrobnú halu bývalého Strojstavu za účelom výroby obuvi. Fragicslov otvára novú prevádzku na
Homoku na výrobu nábytku. Tieto firmy
investujú u nás s takým predsavzatím, ktoré dávajú predpoklad, že o dva-tri roky tu
bude 300-400 nových pracovných príležitostí.
Blízko centra mesta je niekoľko pozemkov v súkromnom vlastníctve, ktoré kazia vzhľad mesta. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj pozemok, na
ktorom pôvodne mal stáť kultúrny dom
mesta. Aký bude jeho osud?
– Už sme prijali opatrenia v tejto oblasti: majiteľov pozemkov sme vyzvali, aby
očistili pozemky. Máme ich prísľub, že to

behom krátkeho času urobia. Samozrejme,
aj sa o tom presvedčíme. Čo sa týka pozemku, kde pôvodne mal stáť kultúrny dom:
je pravda, že už viac rokov kazí vzhľad
mesta. Zastupiteľstvo preto rozhodlo vybudovať tam menší park. Momentálne hľadáme finančné prostriedky na realizáciu
tohto zámeru.
Opäť so dostalo do popredia zavedenie separovaného zberu v Šahách. Kedy sa to uskutoční?
– Separovaný zber predpisuje už zákon z r. 1997. U nás sme sa do toho pustili
ešte v roku 1998, ale pre nedostatok finančných prostriedkov nebol zabezpečený pravidelný odvoz, a tak sme museli prestať. Separovaný zber je výnosný iba vtedy, ak je zavedený v celom regióne. Preto
sa 29 samospráv regiónu spojilo a dalo vypracovať projekt na získanie finančnej dotácie na zavedenie separovaného zberu.
Ak bude projekt úspešný, separovaný
zber môžeme realizovať už v tomto roku
v celom regióne.
Ďakujem za rozhovor.
Morvay I.

