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Športovci Šiah sú pripravení na jarné súťaže

IN F O R M Á C I E  Z R AD N I C E

P o š t o v á  s c h r á n k a
V poštovej schránke umiestnenej vo

vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odepovedáme.

Autor listu adresovaného primáto-
rovi mesta upozorňuje na zlý technický
stav miestnej komunikácie v Ulici Ľ.
Štúra a na parkovanie nákladých vozi-
diel v tejto ulici.

– O odpoveď sme požiadali adresáta
listu, Ing. Jána Lőwyho, primátora mesta
Šahy.

Zlý technický stav Ulice Ľudovíta Štúra
je pretrvávajúcim problémom mesta. Tento
stav potrváva od realizácie novej kanali-
začnej vetvy v ulici. Výstavba kanalizácie

bola nevyhnutná, lebo pri väčších dažďoch
boli pravidelne zaplavené rodinné domy
ulice splaškovými vodami z dôvodu nedo-
statočej kapacity existujúceho kanalizač-
ného potrubia. Stalo sa to na základe pod-
netu občanov z ulice a v súlade s rozhod-
nutím mestského zastupiteľstva. Žiaľ, pri
dokončení kanalizácie dodávateľ zemných
prác v dôsledku neustálych sťažností oby-
vateľov ulice na nezakrytie výkopu pristú-
pil k zaasfaltovaniu výkopovej rýhy. Čas
ukázal, že sa s konečnou povrchovou úpra-
vou malo ešte počkať, nakoľko podklad
nebol dostatočne uľahnutý, resp. nebol
zhutnený, čo je príčinou súčasného stavu

vozovky. Oprava tejto komunikácie bude
prevedená na základe plánu opravy miest-
nych komunikácií schváleného mestským
zastupiteľstvom.

Otázka parkovania nákladných i osob-
ných automobilov v Ulici Ľ. Štúra je na-
ozaj opodstatnená a právom kritizovaná.
Na tento stav sme upozorili podnikateľa,
zároveň som uložil mestskej polícii zvýšiť
interval kontrol v danej lokalite. Po kon-
zultácii s dopravnou políciou pristúpime
k osadeniu dopravných značiek, ktoré by
odstránili právom uvádzané nepríjemnosti
občanov.

Vaše pripomienky a otázky nám môžete
posielať aj na tel. č. 7410152 /odkazovač/
a na internetovú adresu: sahy@sahy.sk.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Zasadalo mestské zastupiteľstvo

V neprítomnosti primátora Ing. Jána
Lőwyho 25. riadne zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva v Šahách, konaného
23. febr. za účasti 12 z 13 zvolených pos-
lancov, otvoril a viedol zástupca primá-
tora Juraj Bélik.

Prednosta MsÚ Ing. Štefan Lendvay
uviedol správu o plnení zročných uzne-
sení a konštatoval, že Nitrianska realitná
kancelária vzhľadom na výšku stanove-
nej vyvolávacej ceny sa odmietla zaobe-
rať predajom budovy Casablanky, a pre-
to je mesto nútené obrátiť sa na iné rea-
litné kancelárie.

Pri schvaľovaní správy o činnosti
Technických služieb /TS/ mesta Šahy za
rok 2004 viacerí poslanci pripomínali, že
vzhľadom na to, že terajšia skládka tuhé-
ho komunálneho odpadu /TKO/ sa po-
maly naplní, treba sa postarať o zabezpe-
čenie modernej dopravnej techniky na
prípadný vzdialenejší odvoz odpadu.

Hlavná kontrolórka vo 4. štvrťroku
2004 kontrolovala nakladanie s majet-
kom a finančnými prostriedkami v ZŠ
Lajosa Pongrácza v Šahách, dodržiava-
nie predpisov upravujúcich oblasť perso-
nalistiky a odmeňovania pracovníkov
v Technických službách a plnenie uzne-
sení mestského zastupiteľstva. Ani v jed-
nom prípade neboli zistené závažnejšie
nedostatky.

Poslanci odobrili návrh keramičky
Adriany Kutakovej na realizáciu pom-
níka obetiam prvej a druhej svetovej

vojny. Schválili predaj štyroch menších
mestských pozemkov a pridelenie troch
mestských bytov. Súhlasili s uzatvorením
nových nájomných zmlúv na prenájom
pozemkov a nebytových priestorov na
rok 2005, prenájmom časti parkoviska
pre M-Market Reality a. s. Lučenec a
predajom budovy vedľa kultúrneho do-
mu v Tešmaku. Schválili aj cenník na je-
ho využívanie.

Poslanci zobrali na vedomie správu
o pripravenosti športových klubov a od-
dielov na jarnú časť súťaží a správu o
činnosti mestskej polície /MsP/ za rok
2004. Za toto obdobie MsP zistila, riešila
a zdokumentovala 1209 priestupkov.
Priestupcom boli uložené blokové poku-
ty vo výške 121 600 Sk. Dominujú dop-
ravné priestupky (44 %), narušenie ve-
rejného poriadku (31 %) a nerešpekto-
vanie všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šahy (20 %).

Podľa informácie oddelenia odboru
školstva, kultúry, mládeže a športu do
prvého ročníka štyroch základných škôl
v meste bolo vo februári zapísaných 102
detí, čo umožňuje otvorenie 5 tried.
V šk. roku 2004/2005 bolo zapísaných
do prvého ročníka 128 detí do siedmych
tried.

Z obšírnej správy o inventarizácii vy-
plýva, že úverová zaťaženosť mesta
činí 25 miliónov Sk. Poslanci zobrali na
vedomie aj informácie o príprave a reali-
zácii projektov z fondov Európskej únie

v rámci cezhraničnej spolupráce, infor-
mácie o možnosti využitia kina, informa-
tívnu správu o činnosti Nemocnice s po-
liklinikou Šahy a písomnú správu o akti-
vitách primátora v mesiaci február.

V rámci interpelácie odznelo niekoľko
poznámok o odpratávaní snehu z chod-
níkov pred rodinnými domami. Hovorilo
sa aj o vytváraní ďalších možností na
bezbarierovú premávku pre telesne po-
stihnutých.

Zasadnutie uzavrel zástupca primáto-
ra. /korpás/

Mesto Šahy vypisuje
verejnú dražbu na budovu

centra voľného času
s priľahlými pozemkami

s celkovou výmerou 2478 m2

na Hlavnom námestí
v Šahách

/bývalý pioniersky dom).
Dražba sa uskutoční

22. februára 2005 o 14. 00 hod.
v divadelnej sále

Mestského úradu v Šahách.
Vyvolávacia cena je
4, 5 milióna korún.

Verejná dražba
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