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Materské školy nezrušia
27. apríla sa pod vedením primátora
Ing. Jána Lőwyho konalo 15. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šahách. Poslanci po schválení 25-bodového
programu zasadnutia za členov návrhovej
komisie zvolili Zoltána Orosa, Alexandra
Kapu a Zsolta Bónu.
Po kontrole zročných uznesení zastupiteľstva poslanci v interpelácii kritizovali, že sa na sídlisku Sever a vedľa cesty
smerom do Preselian nad Ipľom vytvorili
čierne skládky, že je málo smetných nádob na Homoku a park bývalého dopravného ihriska je zanedbaný. Žiadali odstránenie buriny z pozemkov v centre mesta.
Upozornili na zlý stav štátnej cesty v intraviláne mesta, ako aj na nutnosť obnovenia
označenia chodníkov. Navrhli organizovanú spoluprácu medzi podnikateľmi družobných miest Šahy a Vác, čo by mohlo
mať vplyv aj na rozvoj oboch regiónov.
Zaujímali sa aj o to, do akej miery môže
ovplyvniť činnosť nemocnice neštátne
zdravotnícke zariadenie Endoservice –
MAC, ktoré už pôsobí na území mesta.
Opätovne urgovali zlepšenie spolupráce
medzi zastupiteľstvom a Regionálnou rozvojovou agentúrou Ipeľ–Hron.
Poslanci zobrali na vedomie informácie o výrube miestnych daní a poplatkov,
o príprave Dní kultúry v Honte 2004, o veci nadobudnutia majetku od správkyne
konkurznej podstaty PD Šahy a správu o
hospodárení Energo-Bytosu v roku 2003.
Pomerne konfrontačnú diskusiu vyvolal návrh na zrušenie materských škôl a
ich školských jedální v Tešmaku a Prese-

ľanoch nad Ipľom /zrušenie obidvoch materškých škôl podporovala aj mestská školská rada/. Ale komisia pre rozvoj kultúry,
vzdelávania a informatiky pred zastupiteľstvo predložila iné /záporné/ stanovisko, a
proti zrušeniu dôrazne protestoval aj poslanec obidvoch mestských častí. Nakoniec
zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že škôlky
ostanú v poldennej prevádzke, ak ich bude navštevovať aspoň 8 detí.
Poslanci schválili správu o vykonaných
kontrolách hlavnej kontrolórky mesta
v prvom štvrťroku 2004, opätovne vypísali konkurz na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície, schválili kritériá výberu a ustanovili aj výberovú komisiu.
Schválili aj všeobecne záväzné nariadenie
/VZN/ č. 3/2004 o vymedzení miest na
vylepovanie plagátov počas volebnej kampane. Politické strany, hnutia a koalície
budú môcť na týchto miestach obsadiť 0,5
m2 propagačnej plochy v poradí, vylosovanom Ústrednou volebnou komisiou.
Schválili aj VZN č. 4/2004 o celoplošnej
deratizácii na území mesta.
Poslanci súhlasili s uzatvorením nájomných zmlúv na prenajímanie priestorov
v budove ZŠ Janka Kráľa a na radnici,
s priamym predajom majetku mesta v rozlohe 274 m2 na podnikateľský účel, ako aj
s predajom prenosného lyžiarskeho vleku.
Po všeobecnej diskusii poslanci ešte
prerokovali úlohy súvisiace s oslavami
vstupu SR do EÚ. Zasadnutie uzavrel primátor.
/morvay/

Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.
Čitateľ sa sťažuje na túlavé psy
v meste a žiada o pomoc kompetentných,
nakoľko sa bojí nielen on, ale predovšetkým deti.
– Štatút mesta Šahy zakazuje majiteľom psov púšťať psy na verejné priestranstvá bez obojku a náhubku. Mnohí naši spoluobčania však tento miestny zákon
nerešpektujú, preto, žiaľ, sa stretávame na
našich uliciach s túlavými psami. Mesto
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každý rok zabezpečuje ich odchyt, takto
to bolo aj v mesiaci apríl, keď privolaný
šarcha odchytil 12 túlavých psov. O nápravu v konkrétnom prípade, ktorý opisuje
autor listu, sme požiadali mestskú políciu.
Vaše pripomienky a otázky nám môžete posielať aj na telefónne číslo 7410151
/odkazovač/ a na internetovú adresu:
sahy@sahy.sk.
Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Konkurz
Samospráva mesta Šahy vypisuje konkurz na funkciu náčelníka Mestskej polície v Šahách.
Podmienky
– úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
– vek nad 25 rokov
– bezúhonnosť /odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace od dátumu
podania žiadosti/
– zdravotná spôsobilosť
– vodičské oprávnenie skupiny B
s dobou praxe min. 2 roky
– ovládanie práce s počítačom
– znalosť maďarského jazyka
– znalosť iných cudzích jazykov vítaná
– pozitívny vzťah k verejnej službe
– trvalý pobyt v Šahách
Termín nástupu: 1. júla 2004
Uzávierka prihlášok: 24. mája 2004
o 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 93601
Šahy v uzavretej obálke označenej
„Konkurz MsP”.
K prihláške priložiť: životopis, odpis z registra trestov, overenú kópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.
Nemusí vlastniť – získa po nástupe
– zbrojný preukaz
– odborná spôsobilosť
Informácie: osobne na Mestskom
úrade v Šahách alebo na telefónnom čísle: 036/7411071.
Konkurzné konanie bude zamerané na
1. odborný test:
– všeobecné znalosti o samosprávnej činnosti, zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení,
– zo zákona číslo 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v platnom znení,
– zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
– zo zákona o priestupkoch č.
372/1990 Zb. v platnom znení,
– z trestného zákona č. 140/1961 Zb.
v platnom znení;
2. psychologický test;
3. osobný pohovor s uchádzačmi.

