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Poslanci schválili rozpočet na rok 2005
IN F O R MÁ C I E  Z  R A D N I C E

V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.

Autor prvého listu upozorňuje kom-
petentných, že sa v mestskej časti Prese-
ľany nad Ipľom nerešpektuje dopravná
značka zakazujúca vjazd autobusov do
ulice.

– Dopravné značky sú umiestňované v sú-
lade s rozhodnutiami dopravnej polície. Na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
sme upozornili políciu, ktorá jedine má prá-
vo konať v prípade porušenia zákona.

Ďalší pisateľ dáva do pozornosti zod-

Prvé tohoročné – v poradí 24. – riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Ša-
hách, ktoré otvoril a viedol primátor Ing.
Ján Lőwy, sa konalo 26. januára za účasti
všetkých 13 zvolených poslancov.

Po doplnení a schválení programu pred-
nosta MsÚ Ing. Štefan Lendvay informo-
val poslancov o plnení zročného uznese-
nia, na základe ktorého sa v troch celoštát-
nych denníkoch, v regionálnej tlači atď.
zverejnilo vyhlásenie verejnej dražby bu-
dovy bývalého centra voľného času.

Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky
na rok 2005 bol schválený bez diskusie.

Predkladateľom návrhu rozpočtu na
rok 2005 bol primátor. Keďže o tomto ná-
vrhu sa rokovalo už na spoločnom zasad-
nutí predsedov komisií a na zasadnutiach
všetkých komisií, poslanci pri prerokúvaní
navystupovali so žiadnymi podstatnými
pozmeňovacími podnetmi. Rozpočet bol
schválený ako vyrovnaný v celkovej výške
97 miliónov 261 tisíc Sk a v nasledujúcom
členení – bežný rozpočet: 78 mil 900 tisíc,
kapitálový: 15 mil. 723 tisíc, rozpočet finanč-
ných operácií: 2 mil. 638 tisíc. Zápisnica
obsahuje záznam: v prípade úpravy rozpoč-
tu budú niektoré položky modifikované.
Paralelne s mestským rozpočtom bol schvá-
lený aj rozvojový program mesta, rozpočty
troch základných škôl a Technických slu-
žieb mesta Šahy.

Schválený plán práce kultúrnej čin-
nosti obsahuje konkrétne aktivity Hontian-
skeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyi-
ho, resp. Mestskej knižnice a prehľad kul-
túrnych podujatí celomestského a regionál-
neho charakteru. Múzeum a galéria budú
predovšetkým pokračovať v pravidelnom

organizovaní rôznych výstav, knižnica zas
v usporadúvaní pestrých foriem v téme prá-
ca s knihou /besedy s autormi, klub žien,
pre deti a mládež hodiny literárnej výcho-
vy atď./. Poslanci schválili aj podmienky
žiadosti o poskytnutie finančných prostried-
kov pre výstavbu bytov s nižším štandar-
dom, predaj dvoch pozemkov, nájomnú
zmluvu medzi mestom a strážnou organi-
záciou Hollmex Levice, predaj budovy Ca-
sablanca cez realitnú kanceláriu, dotáciu
/100 tisíc Sk/ pre nájomcu Areálu zdravia.
Súhlasili so zvýšením nájomného na 5 Sk/
m2 na pozemkoch prenajatých ako záhrady,
zvýšením nájomného v prenajatých neby-
tových priestoroch, s vykonávaním inej zá-
robkovej činnosti hlavnej kontrolórky mes-
ta, s uzavretím nájomnej zmluvy na prená-
jom nebytových priestorov v budove MsÚ
Šahy pre Regionálnu rozvojovú agentúru,
Ipeľský euroregión a Ipeľskú úniu.

V súlade s rozhodnutím poslaneckého
zboru dopravcom mestskej hromadnej
dopravy /MHD/ bude aj v tomto roku Ing.
Pavol Lőrincz – Rolling. Mesto dotuje
MHD sumou 300 tisíc Sk.

Zvolili za členku správnej rady Všeobec-
nej nemocnice s poliklinikou Šahy, n. o.
Jolanu Petrežilovú, prezidentku Regionál-
nej komory sestier a pôrodných asistentiek
sestier so sídlom v Šahách.

Poslanci zobrali na vedomie informáciu
o stave zamestnanosti v meste Šahy a v re-
gióne za rok 2004. Je spracovaná na zákla-
de predchádzajúcej konzultácie so šahan-
ským detašovaným pracoviskom ÚPSaR
/Ústredie práce, soc. vecí a rodiny/. Z ana-
lýzy vyplýva, že celkovo možno rok 2004
v porovnaní s predchádzajúcim hodnotiť a-

ko obdobie zlepšovania situácie na trhu prá-
ce. Počas roka sa znížil počet evidovaných
nezamestnaných a ku koncu decembra
2004 klesol na 1971 osôb, čo predstavova-
lo 20,79 %-nú nezamestnanosť, čo je o
791 osôb menej oproti predošlému roku.
Takmer vo všetkých kategóriách nezamest-
naných badať tento pozitívny trend. Ne-
priaznivá situácia pretrváva len v kategórii
mladistvých. Viac pracovných možností
v susedných regiónoch Maďarska výrazne
ovplyvnilo klesajúcu tendenciu v nezamest-
nanosti. Maďarskí zamestnávatelia zabez-
pečujú aj potrebnú dopravu našich obča-
nov na pracoviská.

Pestrá bola aj interpelácia poslancov.
Okrem pravidelne sa opakujúcich problé-
mov sa poslanci pýtali, aké možnosti majú
mladí ľudia na zábavu po uzavretí diskoté-
ky, kina, resp. centra voľného času. Bolo
by potrebné zriadiť aj dobre fungujúci dom
dôchodcov. Ako bude riešiť úrad proble-
matiku daňového priznania občanov? Ča-
kárne na poliklinike sú v zlom stave /osvet-
lenie, lavice atď./. Bude sa konať nejaká ú-
držba? V akom štádiu je príprava projektu
na rekonštrukciu budovy ZŠ na Mládež-
níckej ulici? V mestskej časti Homok je na
komunikáciách veľké množstvo jám. Náv-
števníci mesta potrebujú orientačnú mapu
a viac orientačných tabúľ.

Primátor referoval poslancom o svojich
posledných aktivitách, prednosta MsÚ
podrobne informoval o činnosti jednotli-
vých oddelení.

V rámci diskusie sa hovorilo predovšet-
kým o aktuálnych problémoch nemocnice.

Zasadnutie uzavrel primátor.
/korpás/

P o š t o v á  s c h r á n k a
povedným opakujúci sa problém pri od-
pratávaní snehu z chodníkov a žiada, a-
by sme zverejnili, koho povinnosťou je
čistenie chodníkov a verejných priestran-
stiev.

– Nakoľko sa jedná o aktuálnu proble-
matiku, uverejníme príslušné ustanovenie
štatútu mesta v plnom znení (§ 45 – udr-
žiavanie čistoty chodníkov):

1. Za čistenie chodníka zodpovedá uží-
vateľ priľahlej nehnuteľnosti /domu, dvo-
ra, záhrady a pod./, priamo spojenej s chod-
níkom. Za čistenie ostatných chodníkov
zodpovedá príslušný mestský podnik, resp.

poverená fyzická alebo právnická osoba.
2. Čistenie chodníkov musí byť vykoná-

vané denne, najneskôr do 6.00 hod., v dňoch
pracovného pokoja do 7.00 hod. Čistením
sa rozumie povinnosť zametať, odstraňo-
vať blato, sneh, námrazu, odpadky a iné ne-
čistoty. V zimnom období v prípade poľa-
dovice musia byť chodníky posypané vhod-
ným materiálom tak, aby bola námraza
zdrsnená a chodníky boli bezpečne schod-
né. Na posyp nesmie byť použitý materiál,
ktorý by mohol ohroziť kvalitu podzem-
ných vôd alebo zeleň. Ak je to nutné, je u-
žívateľ priľahlej nehnuteľnosti povinný o-
čistiť chodník aj v priebehu dňa.

3. Po skončení zimného obdobia je mest-
/Dokončenie na 4. strane/


