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Odpovedá Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta Šahy
Rozšírila sa právomoc
samosprávy, ale tak, že
k tomu vláda nepresunula dostatočné finančné
prostriedky. Aké problémy môže zapríčiniť táto
skutočnosť?
– V roku 2003 v súlade
s platnými zákonmi boli presunuté také právomoci, ktoré predtým vykonávala vláda s potrebným finančným zázemím.
Naše úlohy sa rozšírili na úseku zdravotníctva, školstva, opatrovateľskej služby, na ktorých úsekoch vykonávanie právomocí by mal v plnej miere finančne
zabezpečiť štát. Žiaľ, prax nepotvrdzuje
túto alternatívu. Naša nemocnica funguje ako nezisková organizácia. V tomto
roku z rozpočtu mesta obdržala podporu
vo výške 400 tisíc korún. Keďže takáto
suma zďaleka nestačí na vyrovnanie
vyprodukovaného deficitu, padlo rozhodnutie, že časť podpory nemocnica môže
použiť na nákup zdravotníckych prístrojov. Problémy budeme mať aj so mzdovým fondom v opatrovateľských službách a sú napravidelné aj príspevky na
činnosť spoločného obecného úradu.
Najväčšie problémy nastanú pri vykonávaní originálnych kompetencií, čiže pri zabezpečovaní prevádzky materských škôl, školských jedální, žiackych
klubov, centra voľného času a základnej
umeleckej školy. Na ich činnosť dostávame oveľa menej peňazí, ako je potrebné na bezproblémové prevádzkovanie.
Pre nedostatok finančných prostriedkov
budeme nútení zaviesť vážne racionalizačné opatrenia, aby sme mohli zabezpečiť prevádzkovanie tých inštitúcií,
ktoré minie zrušenie. Žiaľ, neblahá situácia nás môže prinútiť aj k takémuto rozhodnutiu.
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Mesto je členom aj takých združení, ktoré môžu
napomáhať k rozvoju mesta
a regiónu?
– Mesto je členom viacerých
takýchto združení. Najväčšie
je Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má 2800 členov,
kde sú Šahy zastúpené aj v jeho 113-člennej rade. Ďalej sú
členom Združenia miest a obcí regiónu Hont a Poiplia, predsedom
ktorého som ja. Teraz pracujeme na zavedení separovaného zberu, k čomu sa
snažíme zabezpečiť financie projektmi.
Ale sú členom aj Ipeľského euroregiónu. Medzi naše úlohy patrí zabezpečenie spolupráce regiónov, budovanie cezhraničnej spolupráce a predkladanie
kvalitných projektov na rozvoj celého regiónu. Vlani sme týmto spôsobom získali financie na usporiadanie konferencie,
témou ktorej bolo znovuvybudovanie
zničených mostov cez Ipeľ. V tomto roku sú vypracované projekty na získanie
finančnej podpory pre usporiadanie regionálnych kultúrnych podujatí a na zriadenie spoločného informačného a poradenského centra. Ipeľský euroregión je
členom aj spoločného Euroregiónu
Ipeľ–Ipoly, ktorý po prekonaní počiatočných ťažkostí v blízkej budúcnosti už
môže vyvíjať aktívnu činnosť.
Dlžoby užívateľov mestských bytov
na nájomnom rastú. Ako mienite odstrániť tento nežiaduci jav?
– Spravovaním mestských bytov je
poverená spoločnosť Energo-Bytos.
V jej pôsobnosti je aj inkasovanie nájomného a poplatkov za poskytované
služby, teda aj likvidácia nedoplatkov.
Žiaľ, v poslednom období rástol počet
tých, ktorým sa hromadia nedoplatky na
nájomnom, a Energo-Bytos sa takto dos-

Problémy v zdravotníctve a školstve

2. str.

Malé sci-fi na dobrú noc

4. str.

Pablo Urbányi v Šahách

5. str.

Voľby do Európskeho parlamentu

7. str.

Úrad práce informuje

8. str.

O čom píšu
Honti Lapok
Rozhovor s Pavlom Korpásom
tal do ťažkej situácie. Napriek tomu, že
využije možnosti na vymáhanie nedoplatkov, nedarí sa mu to u mnohých
dlžníkov. Konečný výsledok môže byť
deložovanie z bytu, alebo u majiteľov
bytu vydražovanie. Aby deložované osoby mali možnosť na bývanie, mestské
zastupiteľstvo schválilo výstavbu 20 bytov nižšieho štandardu. Ich výstavba môže byť započatá už v roku 2005.
V Šahách ste boli jedným z tých,
ktorí z tenisu urobili doslova masový
šport. Boli vybudované štyri tenisové
kurty a družstvá hrali v rôznych súťažiach. Dnes pre nevyhovujúce kurty
družstvo hrá na cudzích kurtoch. Vy
ako vidíte budúcnosť šahanského tenisu a akú pomoc môže poskytnúť mesto tomuto športu?
– V posledných rokoch tenisové kurty prevádzkoval súkromný podnikateľ,
avšak táto činnosť nebola finančne efektívna. Kurty boli vrátené do správy Technických služieb mesta a tenisového oddielu Saag. Musím pripomenúť, že v posledných rokoch činnosť tenisového od(Dokončenie na 3. strane)

