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Zsolt Simon, minister poľnohospodár-
stva Slovenskej republiky 25. júna 2004
navštívil naše mesto. V budove Csemadok-
u ho čakalo asi 50 odborníkov, starostov,
poslancov a iných záujemcov. Vzácneho
hosťa privítal Juraj Bélik, zástupca pri-
mátora Šiah, predseda Základnej organizá-
cie Strany maďarskej koalície.

Minister informoval účastníkov stret-
nutia o aktuálnych problémoch slovenské-
ho poľnohospodárstva v období vstupu do
EÚ. Hovoril o možnostiach poskytnutia
pomoci z rôznych fondov, o problémoch
okolo bravčového mäsa. Je možné, že 

v blízkej budúcnosti môže prísť k jeho
zdraženiu. Načrtol aj podstatné zásady na-
vrhovaných zákonov, súvisiacich so zavla-
žovaním, poľovníctvom a lesným hospo-
dárstvom.

Žiadosti o odškodnenie treba podať do
konca roka 2004, o identifikáciu pôdy do
31. dec. 2005.

Diskutujúci naznačili, že v konkurzoch
družstiev sa nie vždy rešpektovali zákony
a že identifikáciu pôdy sťažuje fakt, že sa
nedôsledne realizovali dedičské konania.
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Mesto dokáže zveľaďovať prostredie
Mesto Šahy bolo veľmi dob-

re pripravené umožniť záu-
jemcom o individuálnu výstav-
bu rodinných domov – pripra-
venými parcelami, vybavený-
mi inžinierskymi sieťami –
svoj zámer uskutočniť. Táto
pripravenosť a niekoľko výhod-
ných dotačných politík vlád
podporujúc individuálnu vý-
stavbu spôsobilo, že záujem o
pozemky bol veľký a dnes je
už lokalita Psí vrch z veľkej
časti obývaná a ďalšie domy
sú rozostavané.

Pôvodné predstavy o napo-
jení tejto obytnej časti mesta
na stred a centrum mesta /so
zásahmi do niektorých budov
v ich línii/ sú dnes už zbytočne
nákladné a neopodstatnené,
preto sa nerealizovali. Takto
však ostal problém napojenia
lokality riešený len provizórne.

Týmto provizórnym rieše-
ním nebola vyriešená hlavne
možnosť bezpečného precho-
du chodcov /detí idúcich do ško-
ly/ pri reštaurácii Bieta, možnosť
bezpečného stretávania sa mo-
torových vozidiel /spevnená je
len jedna stopa a cesta je v tva-
re písmena S, čo spôsobuje, že
protiidúce vozidlo uvidíte až

na poslednú chvíľu/, počas daž-
ďov a v období topenia sa sne-
hu voda z Vinárskej ul. a z B.
Němcovej steká po ceste a po
riečištiach vymytých na kraji

cesty a v neposlednom rade do-
terajšie riešenie je neestetické
na tak frekventovanom mieste,
ako je okolie jednej z najnav-
števovanejších reštaurácií a
mestskej galérie.

Uvedené argumenty presved-
čili vedenie mesta a poslan-
cov, preto zaradili dokončenia
chodníka a cesty na Vinárskej

ulici spojujúcej lo-
kalitu Psí vrch a síd-
lisko Stred do rozvo-
jového programu 
mesta na rok 2004.

Finančné možnosti mesta
sú v značnej miere obmedzené,
preto ako schodné riešenie sa
zdalo rozdeliť práce na niekoľ-
ko etáp /chodník, kanalizácia,
cesta.../.

Prvé práce boli urobené na
jar tohto roka. Touto cestou sa
chcem poďakovať primátorovi
mesta Ing. Jánovi Lőwymu
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za jeho podporu od mojich pr-
vých návrhov po realizáciu,
ďalej prednostovi MsÚ a odbo-
ru výstavby za finančnú a tech-
nickú časť a riaditeľovi a pra-
covníkom Technických služieb
za realizáciu, resp. aj poslan-
com MsZ, bez ktorých by reali-
zácia projektu nebola možná.

Realizácia tohto projektu
sa týka značného počtu obyva-
teľov mesta a jeho návštevní-
kov. Z prípadu vyplýva, že na-
priek neľahkej finančnej situá-
cie mesto dokáže zveľaďovať
prostredie, v ktorom žijeme.

Ing. Pavol Srna


