VII
8. Telový chova, šport,
cestovný ruch
l V oblasti telový chovy a športu zabezpečíme ukončenie majetkovoprá vneho vyrovnania krytej plavá rne tak, aby prešla do
majetku mesta a sprevá dzkovanie plavá rne
pre širokú verejnosť a pre školy s cieľ om
zvý šiť plaveckú gramotnosť mladý ch ľ udí v
našom meste a okrese.
Plnenie: V roku 1999 mesto majetkovoprá vne vyrovnalo krytú plavá reň, č ím sa dostala
do majetku mesta a po ná slednej rekonš trukcii s
investič ný m ná kladom 28 mil. Sk bola 1. septembra 2000 odovzdaná do užívania š irokej
verejnosti. Potom bola prevedená do vlastníctva PBS, s.r.o.
l Vytvoríme podmienky na vybudovanie
otvorenej umelej ľ adovej plochy.
l Finančne podporíme zá kladné školy pri
zriaď ovaní športový ch tried.
l Prená jmom športovej haly podporíme
vrcholový a mlá dežnícky šport v meste,
najmä basketbal, volejbal a há dzanú .
l Podporíme aktivity športový ch zariadení
pri ú držbe telový chovný ch objektov.
Plnenie: V roku 2000 mesto majetkovoprá vne vyrovnalo š portový areá l na Komenského ul. a za symbolickú 1 Sk prenajalo na zabezpeč ovanie š portovej č innosti telový chovný m jednotá m PŠC a VTC. Z komerč ný ch ná jmov v uvedený ch objektoch mesto hradí režijné
ná klady na ich prevá dzku v sume 400 tis. Sk
roč ne. Pritom zabezpeč uje nevyhnutnú väč š iu
údržbu a rekonš trukč né prá ce na budová ch.
Mesto finanč ne podporilo vznik basketbalovej
triedy na ZŠ na Bielenisku a roč ne prenajíma od
SOU Komenského 900 hodín v š portovej hale
pre basketbalový , volejbalový a há dzaná rsky
klub vo finanč nom vyjadrení zhruba 400 tis. Sk.
Mesto vý razne podporuje rozvoj š portu a
údržbu š portový ch zariadení. Za roky 19992001 v rá mci rozpoč tu a fondov prispelo na
rozvoj š portu sumou 4 007 tis. Sk. V roku 2001
schvá lilo MsZ koncepciu rozvoja mlá dežníckeho š portu v kolektívnych š portoch: futbal, basketbal, volejbal a há dzaná . Rozpoč tovaná vý š -
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ka grantov pre túto oblasť je 1 mil Sk. Mesto
roč ne zabezpeč uje údržbu detský ch ihrísk a
inš talá ciu basketbalový ch koš ov. V roku 2000
bolo na sídlisku Sever vybudované ďalš ie univerzá lne ihrisko s več erný m osvetlením v ná klade 500 tis. Sk, detské ihrisko v parku v ná klade 547 tis. Sk a skejtingové ihrisko pri SOŠ
PZ v ná klade 119 tis. Sk.
Od roku 2000 sa na pô de mesta uskutoč ňujú
prijatia vynikajúcich š portovcov a zá stupcov
klubov, ktorí vý znamnou mierou reprezentujú
naš e mesto a SR.
Mesto úzko spolupracuje s lyžiarskym oddielom pri rozvoji lyžiarského areá lu Baba. Mesto
zabezpeč uje vyhľadá vaciu š túdiu na vybudovanie otvorenej ľadovej plochy.
l V spoluprá ci s CHKO Malé Karpaty, Slovenskou značká rskou komisiou, Oddielom
orientačného behu TJ Sokol, Turistický m
oddielom AŠ K a skautský mi oddielmi sa budeme podielať na kvalitnej ú držbe turistický ch značený ch ciest v mestský ch lesoch.
Plnenie: Mesto pravidelne prispieva na
údržbu existujúcich znač kový ch chodníkov Klubom znač ká rov (za sledované obdobie bola na
tento úč el č erpaná suma 9000,- Sk).
V roku 2000 mesto vydalo prospekt Ná uč ný
chodník Pezinok železnič ná stanica - Baba po
modrej turistickej znač ke v 3 jazykový ch mutá ciá ch, v.roku 2001 bol poskytnutý príspevok na
Holubyho ná uč ný chodník a mesto kofinancovalo vybudovanie Banského ná uč ného chodníka.
l V spoluprá ci s poľ ovníckym združením
Leštiny zabezpečíme čistenie lesný ch prameňov a studničiek v mestskom lese.
Plnenie: Č lenovia poľovníckeho združenia
Leš tiny každoroč ne preč isťujú lesné studnič ky
v mestskom lese, najmä v RO Slneč né údolie,
Reisinger a v lokalitá ch Tri bresty, Štyri buč ky a
Gaš tanový jarok.
l V spoluprá ci s Malokarpatský m osvetový m strediskom a Malokarpatský m združením miest a obcí zabezpečíme dô stojnú prezentá ciu ná šho mesta na medziná rodný ch
vý stavá ch Slovakiatour a v Slovenský ch
inštitú toch v zahraničí.
l Podporíme všetky medziná rodné a ce-

loštá tne športové podujatia ako MS raketový ch modelá rov, Grand Prix Slovakia v
orientačnom behu, Pohá r SNP, ME v jazde
do vrchu, Pohá r veterá nov v jazde do vrchu
a ď alšie.
l V rá mci rozvoja CR aktívne podporíme
projekt na vybudovanie ubytovacích kapacít
v meste vhodný m a cenovo prístupný m pozemkom.
Plnenie: Mesto sa ako súč asť Malokarpatského regiónu v spoluprá ci s Malokarpatský m
osvetový m strediskom, Združením pezinský ch
vinohradníkov a viná rov, Združením malokarpatská vínna cesta za veľmi vý datnej podpory
Pezinský ch podnikateľov prezentovalo 3x na
medziná rodnom veľtrhu CR Slovakiatour v Bratislave, 1x na Agrokomplexe v Nitre a 2x na GO
v Brne, 1x v Slovenskom inš titúte v Budapeš ti,
1x v Slovenskom inš titúte vo Varš ave, na dňoch
Slovenskej kultúry v Radome v Poľsku, 1x v
UNO City a na Veľvyslanectve SR vo Viedni.
Poč as uplynulého obdobia podporilo mesto
vš etky š portové podujatia č i už miestneho, celoš tá tneho alebo medziná rodného vý znamu
rô znymi cenami a finanč ne.
V oblasti budovania ubytovacích zariadení
mesto intenzívne spolupracuje s OkÚ Pezinok,
MsÚ Malacky a Ministerstvom privatizá cie SR
na dorieš ení majetkovoprá vnych otá zok, a ná slednej privatizá cie hotela Grand a Baba, ako aj
možnou ponukou pozemku na vý stavbu nového hotela.
Hodnotenie programového vyhlá senia MsZ
Demokratická samosprá va - spokojní Pezinčania - bohaté mesto za obdobie troch rokov volebného obdobia (1999 2001) je vý sledkom prá ce samosprá vy mesta v súč asný ch ekonomický ch podmienkach. Z predkladaného
hodnotenia možno konš tatovať, že vo viacerý ch oblastiach sa predpoklady programového
vyhlá senia nielen splnili, ale prekroč ili. S
ohľadom na schvá lený rozpoč et mesta na rok
2002 to dá va reá lne možnosti maximá lneho
naplnenia programového vyhlá senia v zá vere
volebného obdobia.
Ing. Ivan Pessel
primá tor mesta

