2

jún 2004
INFORMÁCIE

Z RADNICE

Na programe MsZ problémy
v zdravotníctve, ale aj v školstve
25. mája pod vedením primátora mesta Ing. Jána Lőwyho sa uskutočnilo 16.
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
/MsZ/. Za overovateľov zápisnice boli určení dr. Ľudovít Píri a Zsolt Bóna. Za
členov návrhovej komisie poslanci zvolili
JUDr. Beátu Šomlóovú, Ondreja Hajdúa,
Pavla Korpása a schválili 20-bodový program zasadnutia.
Po kontrole plnenia zročných uznesení
v interpelácii vystúpili traja poslanci, ktorí dostali prísľub na odstránenie kritizovaných nedostatkov.
Do programu boli zaradené aj správy
z oblasti zdravotníctva. Poslanci zobrali na
vedomie správu o zabezpečovaní zdravotníckej a lekárenskej starostlivosti v meste
a uložili zdravotnej komisii MsZ vytvorenie
tímu odborníkov, ktorý do konca augusta
má vypracovať koncepciu komplexnej
zdravotnej starostlivosti v meste a regióne. Mali zaujať stanovisko k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia COR, s. r. o. v meste. Opierali sa o stanoviská zdravotnej komisie MsZ a správnej rady nemocnice: zdravotná komisia
odporúčala kladné stanovisko, správna rada zamietnutie. Po viac ako dvojhodinovej /niekedy až ostrej/ diskusii pri schválení uznesenia 6 poslanci hlasovali za, 6
boli proti a jeden nehlasoval.
Pomerne ľahkú prácu mali poslanci
pri vytvorení stanoviska na vypustenie z
portfólia nemocnice chirurgickú /MUDr.
Csaba Tóth/ a internú /MUDr. Marta Foltánová/ ambulanciu, čo odporúčali obidve
komisie. Poslanci ale zaujali negatívne stanovisko k otvoreniu súkromnej lekárne
Patrika Antala.

Odvolávajúc sa na finančné ťažkosti
bol podaný návrh na zníženie celodennej
prevádzky Centra voľného času Janka Kráľa na poldňovú prevádzku od 1. sept. 2004.
7 poslanci hlasovali za, 5 proti a 1 sa zdržal hlasovania. Zároveň zrušili konkurz
na obsadenie funkcie riaditeľa centra. Neschválili návrh zmluvy o prenájme budovy a areálu centra voľného času pre Ipeľskú úniu, podľa ktorej by sa objekt prenajal na 40 rokov. Poslanci navrhli na doplnenie a stiahli z rokovania správu na realizáciu systému parkovania v meste a návrh
na nákup ďalšieho služobného motorového vozidla pre mestský úrad. Bol stiahnutý aj návrh na voľbu člena správnej rady
nemocnice.
Poslanci zobrali na vedomie správu o
predprojektovej a projektovej príprave
stavieb, zaradených do rozvojového programu mesta na rok 2004 a správu o činnosti spoločného obecného úradu.
Schválili prenájom nebytových priestorov
majetku mesta, pridelenie mestských bytov do nájmu, priamy predaj majetku mesta pre Furni Finisch, s. r. o. Vypísali konkurz na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy v Preseľanoch nad Ipľom a
verejnú dražbu na odpredaj majetku mesta /Detský rekreačný tábor Šomoš/. Zobrali na vedomie petíciu obyvateľov Ulice
obrancov mieru, v ktorej žiadajú majetkoprávne usporiadanie svojich záhrad. V tejto záležitosti mestský úrad už rokoval s dotyčnými o kladnom vybavení.
Osemhodinové rokovanie uzavrel primátor mesta.
/morvay/

Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.
Čitateľ pochvaľuje prácu nezamestnaných, ktorí sa v rámci verejných prác
starajú o čistotu v meste. Na druhej strane poukazuje na neporiadok okolo obytných domov, čo pripisuje nedisciplínovaným spolubývajúcim...
– Mestský úrad sa aktívne zapojil do
projektu zamestnania evidovaných nezamestnaných na verejné práce. Toho času
zamestnávame 274 ľudí, ktorí sú zadelení
do Technických služieb mesta, mestského
úradu, ako aj do škôl a školských zariade-

HONTIANSKE LISTY

ní. Ich práca je naozaj užitočná a výsledok
je očividný. Čo sa týka neporiadku okolo
obytných domov na sídliskách, autor listu
vystihol podstatu problému. My sami si
musíme uvedomiť, že sa o čistotu a poriadok musíme starať nielen v našich domácnostiach, ale aj v prostredí, v ktorom žijeme. Stav obytného prostredia je vizitkou
kultúrnosti jeho obyvateľov.
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

V skratke
Oslavovali jubilanta. 14. mája v kruhu svojich spolupracovníkov a priateľov oslávil svoje 50. narodeniny JUDr.
Ernest Zsolnay. Po skončení štúdií ako
právnik väčšinou pôsobil vo verejných
službách. V roku 1986 vstúpil do služieb
nášho mesta ako vedúci odboru vnútra.
V roku 1990 bol zvolený za primátora
mesta a túto funkciu vykonával do roku
2002. V tomto období medzi inými bola
ukončená výstavba sídliska Tabáň, ale
aj ďalšie bytovky a azylové domy. Prebiehala plynofikácia mesta, v Preseľanoch nad Ipľom, Tešmaku a na Homoku sa vybudovala vodovodná sieť atď.
V roku 1992 vytvoril podmienky na založenie a vydávanie mesačníkov Hontianske listy – Honti Lapok. Jubilantovi
prajeme i naďalej veľa zdravia a pokojného rodinného života.
*
Inštitúcie mesta chvália nezamestnaných pracujúcich v rámci aktivizačnej činnosti. V rámci aktivizačnej
činnosti nezamestnaných samospráva
mesta na obdobie od 1. marca do 31. júla uzatvorila s 274 osobami dohodu na
ich zamestnanie vo svojich inštitúciách.
Pracujú týždenne 10 hodín. Technické
služby mesta Šahy zamestnáva 95 ľudí
na úseku údržby verejnej zelene, športového areálu, miestnych komunikácií a
čistenia mesta. Vďaka tomu sme v meste
často svedkami doteraz neznámych javov. Verejné priestranstvá nešpinia hromady odhodených papierov, obalov.
To, žiaľ, trvá iba do tej doby, pokiaľ sa
na uliciach neobjavia tí, ktorí si ešte neuvedomili, na čo slúžia smetné koše.
*
Rozšíri sa pôsobnosť Spoločného
obecného úradu v Šahách. Spoločný
obecný úrad poskytuje služby pre mesto a ďalšie okolité obce na úseku školstva, vykonáva agendu stavebného úradu,
ochrany prírody a opatrovateľských služieb. Napr. pre 191 pracovníkov miestnych materských a základných škôl,
pre 90 ľudí združených obcí vybavuje
mzdovú agendu a zabezpečuje opatrovateľov pre 94 bezvládnych osôb. Od 1.
júla sa jeho pôsobnosť rozšíri o agendu
obecného školského úradu.
/my/

