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Obrie značky iritujú
vodičov. Poriadne nevidia
Polícia tvrdí, žekrižovatka
nadmestom jev poriadku.
Pribudnúťby tumalo
osvetlenie.

ZLATÉ MORAVCE. Dopravné
značky v masívnych žltých
puzdrách, ktoré pribudli na
križovatke nadmestom v sme-
re na mestskú časť Prílepy, iri-
tujú vodičov. Veľké značky im
bránia vo výhľade, a tým aj
v bezpečnom prechode úse-
kom.
Križovatku na ceste prvej

triedy medzi Zlatými Morav-
cami a Prílepmi pritom iba ne-
dávno rekonštruovali. Polícia
v značkách nevidí problém
a šoférom odkazuje, aby jazdili
podľa predpisov.

Mestodostalona značenie
viacero sťažností
Na problematické značenie
upozornil obyvateľ na City
Monitore. „Prosím, dajte pod-
net na zrušenie tých žltých
podstavcov dopravných zna-
čiek na križovatke nad mes-
tom na Prílepy. Hoci je križo-
vatka zrekonštruovaná, tieto
žlté podstavce bránia výhľadu
hlavne v noci, keďže vtedy je
zlá viditeľnosť,“ napísal oby-
vateľ. Tvrdí, že práve masívne
žlté púzdra stoja za nehodou
vodičky, ktorá pre ne nevidela
auto smerujúce do križovatky
po hlavnej ceste.
Župa sa obyvateľovi údajne

vyjadrila, že všetko je podľa
predpisov a polícia mu sľúbila
zariadiť, aby križovatku osvet-
lili. „Dodnes sa tam nič ne-
zmenilo a neviem, na koho sa
obrátiť. Začnite niečo robiť

skôr, než sa tam stane vážna
dopravná nehoda,“ apeloval
občan na samosprávu.
Mesto však upozorňuje, že

s problémom nič nemá. Križo-
vatka na Prílepy je vo vlastníc-
tve aj správe štátu. Výkon
správy zabezpečuje Slovenská
správa ciest. „To znamená, že
v tomto prípade nie je v kom-
petencii mesta zmeniť či od-
strániť dopravné značenie,“
odkázalahovorkyňamestaMá-
ria Vozárová.
Radnica ale potvrdila, že za-

znamenala sťažnosti na ne-
prehľadnosť značenia. Vede-
nie mesta sa preto obrátilo na
správcu cesty aj na políciu
s požiadavkou na prehodnote-
nie masívnych značiek. Sa-
mospráva však dostala ozná-

menie, že o určení dopravného
značenia rozhodol Krajský
úrad pre cestnú dopravu a po-
zemné komunikácie na zákla-
de súhlasného stanoviska po-
lície.
Krajská polícia navrhla zvý-

šenie bezpečnosti vybudova-
ním verejného osvetlenia. Ani
to však nie je v kompetencii
mesta, ale štátu, ktorý cestu
vlastní a spravuje.

Polícia značkynepovažuje
zaproblematické
Žlté úchytky značiek pôsobia
skutočne nezvyčajne. Sú ma-
sívne a šoférom môžu preká-
žať. Prečo sa v tomto úseku
rozhodli osadiť práve takýto
typ dopravného značenia, nie
je jasné.

Polícia na križovatke nevidí
žiaden problém – okrem ab-
sencie spomínaného osvetle-
nia. Vodičom a odkazuje, aby
jazdili podľa predpisov.
„Dopravné značenie pred-

metnej križovatky je v poriad-
ku. Riešenie križovatky po re-
konštrukcii poskytuje vodi-
čomkomfortnépodmienkypre
bezpečnú jazdu križovatkou za
dodržania pravidiel cestnej
premávky, vrátane rozhľado-
vých pomerov,“ povedala Bo-
žena Bruchterová z nitrianskej
polície.
Policajná hovorkyňa pripo-

menula, že rekonštrukcia kri-
žovatky„bolavykonanáv zmy-
sle odborne spracovanej pro-
jektovej dokumentácie“.

TOMÁŠHOLÚBEK

Značky sú prehnane veľké.
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Najväčšiu školu asi
opravia ešte v lete
Opravaškoly, ktorej bu-
dova jev dezolátnom
stave, stálapreúdajné
porušenia zákonov.

NITRA. Župní poslanci roz-
hodli, že riaditeľ Spojenej
školy na Slančíkovej ulici
môže dokončiť začaté verejné
obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác. Toto roz-
hodnutie znamená, že škola,
ktorej budova je v katastro-
fálnom stave, sa opráv dočká
možno ešte v lete.
Viacerí poslanci upozorni-

li, že ak sa rekonštrukcia ne-
stihne v lete, odsunie sa mi-
nimálne o ďalší školský rok.
Také rozsiahle práce, aké sa v
škole plánujú, sa totiž nedajú
robiť za bežnej prevádzky.
Spor okolo najväčšej školy

v Nitre sa rozhorel po tom, čo
župní poslanci odmietli ak-
ceptovať verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavebných
prác. Toho vyberal riaditeľ
školy Jaroslav Maček. Župný
úrad však tvrdil, že škola po-
rušila zákon, lebo nebola fi-
nančne krytá. Verejné obsta-
rávanie rozbehla škola skôr,
ako jej poslanci odsúhlasili na
opravu peniaze. Podľa župné-
ho úradu hrozilo, že bez pe-
ňazí škola neuzavrie zmluvu
s víťazom súťaže. Následne by
Úrad pre verejné obstaráva-
nie mohol škole uložiť pokutu
až do piatich percent zo
zmluvnej ceny.
Maček označil pôvodný

krok župných poslancov za
politické hry. Celý prípad
sprevádzali podivnosti, podľa
krajského poslanca Petra Ore-
musa prišlo Mačekovi zo žup-
ného úradu stanovisko, v kto-
rom župa údajne tvrdila, že
obstarávanie v réžii školy
prebehlo v poriadku.
Škola zúfalo potrebuje op-

ravu, podľa Mačeka sú v nej
ohrozené životy študentov.
V zime v budove boli také níz-
ke teploty, až to študentov
dohnalo k protestu pred ško-
lou. Okná sú zhrdzavené tak,
že v zime sa nedajú dobre za-
vrieť a v lete sa nedajú otvo-
riť.
Poslanci napokon svoje pô-

vodné uznesenie o zopakova-
ní verejného obstarávania
zrušili a rozhodli, že riaditeľ
môže dokončiť už začaté vý-
berové konanie.
Tento prípad nie je ojedine-

lý medzi inštitúciami v sprá-
ve nitrianskej župy. Podobné
problémy s verejným obsta-
rávaním mala aj topoľčianska
nemocnica. Kraj preto uvažu-
je, že verejné obstarávania pre
svoje inštitúcie centralizuje
a postupne personálne posil-
ní útvar, ktorý sa obstaráva-
niami zaoberá. Podľa župana
Belicu riaditelia nemôžu sú-
časne riadiť svoje zariadenia
aj viesť verejné obstarávania.
Župan upozornil, že sú prípa-
dy, keď sa obstarávania robia
neefektívne a zákazky sa pre-
dražujú. TOMÁŠHOLÚBEK

Najlepší chovatelia
ošípaných sú z Nitry
OPONICE. Už jedenásty raz
zorganizovala agrárna vyda-
vateľská skupina pôsobiaca
v Nitre súťaž o najlepšieho
slovenského chovateľa a pes-
tovateľa. Vyhlásenie výsled-
kov sledovalo zhruba tristo
poľnohospodárov.
„Cieľom súťaže je vyzdvih-

núť a oceniť namáhavú prácu
poľnohospodárov. Hodnote-
nie prebieha podľa plemien
hospodárskych zvierat a dru-
hov poľných plodín,“ povedal
JánHuba, organizátor.
Podľaneho jepotešujúce, že

úžitkovosť zvierat z roka na
rok rastie. „Napríklad, v naj-
lepšom chove dojníc – v Ag-
roContract Mikuláš, okres
Nové Zámky – dosiahli prie-
mernú úžitkovosť vyše 12-
tisíc kg mlieka za laktáciu, čo
zodpovedá dennej produkcii
kravy vyše 30 kg. Najlepší
chov oviec – pána Roziaka zo
Zvolena – zaknihoval vo svo-
jom stáde dennú produkciu
na jednu ovcu vyše štyri lit-
re,“ hovorí JánHuba.
V rastlinnej výrobe boli

vlani čísla ešte lepšie. Re-
kordné úrody dosiahli o 15 %
vyššie čísla ako v iných roč-
níkoch.
„Potešiteľné je, že vo via-

cerých kategóriách si výbor-
ne počínali poľnohospodári
z okolia Nitry. Osobitne to
platí v chove ošípaných, kde
obsadili prvé priečky v oboch

hlavnýchkategóriách.V rám-
ci chovateľov nášho najpo-
četnejšieho materského ple-
mena biela ušľachtilá zvíťazil
chov Vysokoškolského poľ-
nohospodárskeho podniku
SPU v Nitre v Kolíňanoch
a v rámci plemena landras
chov Výskumného ústavu ži-
vočíšnej výroby v Lužian-
kach,“ informoval Huba.
Výborne si počínali i cho-

vatelia z Národného žrebčína
Topoľčianky, ktorých žrebec
Oušor VI – 2 zvíťazil v kate-
górii génových rezerv koní.
Zahanbiť sa nedali ani pesto-
vatelia plodín na poliach nit-
rianskeho regiónu. V rámci
jačmeňa jarného je sloven-
ským víťazom spoločnosť Ra-
dar, s.r.o., Zbehy, medzi pes-
tovateľmi hrachu zvíťazila
spoločnosť Lúčnica z Lúčnice
nad Žitavou a na výbornom 2.
mieste skončilo v rámci pes-
tovateľov repky olejky PD
Veľké Zálužie. (TH, JH)

Vedúci hospodárstva VÚŽV
Nitra Ján Baracký preberá
cenu za najlepší chov ošípa-
ných. FOTO: MARIÁN DUKES

Nemocnica má deravú strechu,
riaditeľa po búrke vytopilo
PoslankyňaEsterková
chceladobudovy, ktorá
nutnepotrebujeopravy,
nasťahovaťnových leká-
rov.

ZLATÉ MORAVCE. Voda kvap-
kajúca zo stropu a tečúca po
stenách. S týmto problémom
v týchto dňoch bojujú na ria-
diteľstve mestskej nemocnice.
Staručkú budovu, v ktorej pred
140 rokmi založili zlatomorav-
skú nemocnicu, zradila stre-
cha.
Zatekať tu začalo 20. mája

v dôsledku intenzívnych jar-
ných prehánok. Nemocnica
nevylučuje, že strecha zateka-
la aj v minulosti, teraz však
počasie spôsobilo značnú gali-
bu. Zatečenie zistili na približ-
ne polovici obvodu strechy.
Búrková voda sa zo strechy

dostala do kancelárií riaditeľ-
stva, na sekretariát, do ku-
chynky aj na toalety.
„Škody vznikli na sadrokar-

tónových podhľadoch ako aj na
samotnom telese strechy.
Výška škody ešte nebola ustá-

lená, nakoľko nebolo rozhod-
nuté, či bude potrebná rekon-
štrukcia celej strechy,“ pove-
dal riaditeľ nemocnice Martin
Cimrák. V takom prípade by sa
suma vyšplhala na niekoľko
desiatok tisíc eur. Budova ria-
diteľstva je totiž pamiatkovo
chránená. Práve tu v roku 1875
začalo zdravotnícke zariadenie
písať svoju históriu – vtedy eš-
te ako nemocnica Tekovskej
župy.
Budova, v ktorej sídli riadi-

teľ, námestníci a celá admini-
stratíva, má teda 140 rokov.
Komplexná rekonštrukcia
strechy sa tu pravdepodobne
vykonala v roku 1955. Kon-
krétne záznamy z tohto obdo-
bia sa ale nezachovali.
A práve do tejto staručkej

budovy chcela poslankyňa
Alžbeta Esterková nasťahovať
ďalších lekárov. O svojom ná-
pade hovorila na zdravotníc-
kej komisii, potvrdila to šéfka
komisie aj riaditeľ nemocnice.
Budovu riaditeľstva chcela

Esterková prenajať lekárom,
ktorí by tu mali svoje ambu-

lancie. Kam by sa potom pre-
sunulo vedenie nemocnice,
Esterková nepovedala. Po-
slankyňa číslo na mobil ako
jedna z dvoch mestských po-
slancov nemá zverejnený na
mestskej stránke, chýba aj na
jej súkromnom webe. Na mai-
ly Esterková nereagovala. Nie
je teda jasné, či na prenájme
budovy lekárom trvá aj na-
priek chátrajúcej streche.
„Nápady pani poslankyne

Esterkovej, ktoré určite pra-
menia z jej dlhoročných skú-
seností v oblasti riadenia pod-

nikov, som v tomto ohľade vy-
hodnotil ako nereálne – aj
s ohľadom na množstvo po-
dobných nevyužívaných
mestských budov,“ komento-
val slová poslankyne šéf ne-
mocnice.
Vzniknutú škodu rieši ne-

mocnica prostredníctvom po-
isťovňe. Prácu zamestnancov
udalosť neobmedzila, zatekať
začalo po pracovnej dobe. Po-
čas opráv strechy sa predpo-
kladá, že administratíva bude
čiastočne vyradená z plnej
prevádzky. TOMÁŠHOLÚBEK

V riaditeľovej kancelárii
zatieklo aj na portrét
prezidenta republiky.
FOTO: TOMÁŠ HOLÚBEK


