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vyhlasuje

V minulom čísle sme vám, vážení
čitatelia, ponúkli možnosť obrátiť
sa na primátora s otázkou, na ktorú
by ste chceli dostať odpoveď. Otázok do 18. marca prišlo dosť, na
niektoré sa dá odpovedať okamžite, ale sú i také, ktoré si vyžadujú
čas na oboznámenie s daným problémom. Tu je prvá časť odpovedí
primátora na vaše otázky a názory:
l Pán primátor, kedy sa bude
riešiť veľmi zlý stav ciest v Pezinku, či už ide o štátne alebo
miestne komunikácie?
- Žiaľ, je to kardinálny problém všetkých slovenských miest. Oprava
ciest je nesmierne drahá a štát sa
už nepodieľa v dostatočnej miere
ani na rekonštrukcii štátnych ciest.
Stačí sa pozrieť na hlavnú cestu
II/502 prechádzajúcu cez stred
mesta. Výtlky, sa dajú asfaltovať až
keď je niekoľko dní za sebou desať
stupňov Celzia. Dovtedy nám zostáva len to, čo hovorí vyhláška,
teda musíme jazdu prispôsobiť
stavu vozovky.
l Pezinská železničná stanica
je otrasná, špinavá s búchajúcimi plechovými dverami, zatekajúcimi záchodmi, v ktorých
je málo miesta. Je to zlá vizitka
nielen železnice, ale aj mesta...
- Železničná stanica patrí Železniciam SR, nie mestu. Informovali
sme však, že stanica sa bude rekonštruovať v súvislosti s prebiehajúcimi úpravami na železničnej
trati, vrátane nástupišťa, podjazdov a ostatných budov do roku
2007.

Ako sme už informovali v minulom
čísle, v Pezinku vznikol Študentský
parlament (ŠP). S myšlienkou ako
prvý prišiel primátor mesta Oliver
Solga, ktorý navrhol zriadiť 25člennú mládežnícku samosprávu, v
ktorej by mali svoje zastúpenie
všetky stredné a základné školy.
Prvé zasadnutie ŠP sa uskutočnilo 3. marca za účasti primátora,
viceprimátorov a vedúcich oddelení
MsÚ. Členovia ŠP si najskôr zvolili
predsedu, dvoch podpredsedov a
členov Rady ŠP. Za predsedníčku
bola zvolená Zuzana Moravčíková,
podpredsedami sa stali Kristína
Mizeráková a Jana Andelová. Radu
ŠP okrem predsedu a podpredsedov tvoria členovia Pavel Pastucha,

l Zaujímalo by ma, či sa neráta
s tým, že zo Štefánikovej ulice sa
stane pešia zóna?
- S pešou zónou v centre mesta,
ktorej sa domáha veľké množstvo
občanov, sa už zaoberáme a dokonca časť z nej sa aj realizovala
(pri Starej radnici, v časti Potočnej
ul., ale i nové chodníky a trávniky
na ul. M.R. Štefánika). V tomto roku
sa bude pokračovať aj vo vylučovaní dopravy, ale postupne, nie na
úkor okolitých ulíc a až po dobudovaní ďalších parkovacích miest a
zelene.
l Čo bude s rozostavanou, roky
pustnúcou budovou na Novomeského ulici?
- Budova by mala po zmene majiteľa zmeniť aj svoj vzhľad - mal by z
nej byť obchod.

dopravnú situáciu v meste, najmä
na hlavnej ceste prechádzajúcej
mestom, vrátane Bratislavskej ulice. Toto vedenie mesta zamietlo
riešenie z predchádzajúceho obdobia rozšíriť cestu na štvorpruh
alebo rôzne varianty odbočovacích
pruhov, ktoré by nič neriešili, akurát
by mesto rozdelili na dve polovice.
Práve na Bratislavskej ulici by padli
za obeť predzáhradky a zeleň. My
sme začali pracovať na jedinom
možnom riešení a tým je obchvat
mesta (spolu s Modrou a Vinosadmi). Na tomto projekte pracujeme
veľmi intenzívne spolu s VÚC, Regionálnymi cestami a Správou slovenských ciest. Termín dnes ťažko
určiť, robíme všetko, čo je v našich
možnostiach. Chceme mať pripravenú projektovú dokumentáciu,
keď vláda uvoľní peniaze.

l Bývam v rodinnom dome na
Komenského ulici, v blízkosti
hlavnej cestnej komunikácie.
Zaťažujú nás hluk a výfukové
plyny. Kedy sa bude riešiť neúnosná dopravná situácia v našom meste? Kedy bude obchvat
mesta?
- Všetci si uvedomujeme veľmi zlú

l V Pezinku by som postavil
riadnu hokejovú halu alebo klzisko a založil hokejový tím, podobne ako je to v Skalici...
- Hokejová hala, či klzisko je nesmierne drahá záležitosť. Mesto sa
už niekoľko rokov touto myšlienkou
zaoberá, máme dokonca ponuky
firiem, ktoré dodávajú chladiace
zariadenie. Bežné klzisko by stálo
10 miliónov korún, plus každoročná údržba asi tri milióny (a to
hovoríme len o otvorenej ploche).
Tu by sa však nedala hrať prvá liga
ako navrhujete. Poznám sa so skalickým primátorom, viem čo prvá
liga stojí, na to treba bohatého
sponzora a takého v Pezinku niet.
(mo)

Branislav Hletko, Barbora Ulrichová a zástupca SOU Komenského ul. (bude určený dodatočne).
Členovia ŠP si potom schválili
plán zasadnutí Študentského parlamentu na rok 2005 a Stanovy s
organizačnou štruktúrou a rokovacím poriadkom.
Primátor mesta vo svojom vystúpení hovoril o tom, čo od Študentského parlamentu očakáva. Okrem
vlastných aktivít by to mali byť tiež
podnety, návrhy, pripomienky či
žiadosti o pomoc pri riešení problémov mládeže. Študentom prisľúbil
všestrannú pomoc, nielen svoju ale
aj ostatných vedúcich pracovníkov
mesta.
Na zasadnutiach ŠP sa budú pravidelne zúčastňovať funkcionári
mesta a podľa
prerokúvanej problematiky i príslušní vedúci oddelení MsÚ. Zástupcov ŠP budú
zas prizývať na
zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
(mo)

V marci navštívili Pezinok nový
tajomník Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja Ing. Štefan
Kužma a poslankyňa NR SR Mgr.
Petra Masácová (obaja SDKÚ).
Na úvodnom prijatí u primátora
za účasti vedúcich pracovníkov
mesta P. Masácovú informovali o
problémoch súvisiacich s pezinskou Poliklinikou, tlmočili názor na
odčlenenie Bratislavy a na prípravu
zákona o pohrebníctve a cintorínoch a iné. Na stretnutí s riaditeľmi
stredných škôl sa hovorilo o financovaní škôl a o nových maturitách.
Počas pracovného obeda za prítomnosti oboch hostí a primátorov
a starostov z malokarpatského regiónu sa diskutovalo o problematike
bývania a cestnom obchvate.
Na záver si hostia pozreli nové
výrobné a obchodné prevádzky
firmy Víno Matyšák a zaujímali sa o
podnikateľské podmienky vinohradníkov a vinárov.
(mo)

l Prečo počas Vinobrania nestoja autobusy na mieste starej
pumpy vedľa Koníčka, ale až pri
Poliklinike, kde parkuje ve ľa
áut?
- O parkovaní autobusov a vôbec o
celej dopravnej situácii počas Vinobrania rozhoduje dopravný inšpektor, mesto len navrhuje riešenia.

VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objekte na Cajlanskej ul č.7 (priestory bývalej
Okresnej prokuratúry), súpisné číslo
1774, parc. č. 1071/4 podľa LV č.
4234 v k.ú. Pezinok, a to priestory
nachádzajúce sa na dvoch podla2
žiach o celkovej výmere 430 m
- z toho suterén o výmere
161,40 m2;
- prízemie o výmere
268,60 m2.
Priestor je rozdelený na 10 miestností (kancelárií) a príslušenstvo
(kotolňa, WC, sklad, schodište a
chodby). Hygienické zariadenie je na
každom podlaží. Priestor má samostatné meranie elektrickej energie a
plynu. Centrálne vykurovanie teplovodným plynovým kotlom.
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahovať:
- účel nájmu
- ideálne využitie celého priestoru
jedným subjektom
- ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „Sk/m2/rok“ bez prevádzkových nákladov
- doklady o spôsobilosti uchádzača
na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode
s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia
správy majetku na Mestskom úrade
v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Radničné
nám. č. 7, 902 14 Pezinok, alebo
osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku (prízemie, vedľa
pošty) v uzavretej obálke, na ktorej
bude uvedené meno, priezvisko a
adresa uchádzača (resp. názov a
adresa právnickej osoby), a výrazné
označenie heslom „VK Cajlanská
7 - nebytové priestory“.
4. Uchádzači, ktorí podajú platnú
prihlášku sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 8.4. 2005 o 13.30
hod. na MsÚ v Pezinku, č. dv. 12 na I.
posch., s ktorými po otvorení obálok
podaných prihlášok postupne absolvujú osobný pohovor s výberovou
komisiou.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy
a zrušiť výberové konanie.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti .
7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne
o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí
do toho času podali žiadosť.
8. Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa 8.4. 2005 o 11,00 hod.
9. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových
priestorov na: Ing. Ivana Dubeka,
ved. odd. správy majetku, č. t. 033/
6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk (uskutočnené obhliadky
sa budú uskutočňovať po vzájomnej
dohode v 14. týždni)
- organizačných na: Mgr. Renátu
Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č. t. 033/6901 121, email: gottschallova.renata@msupezinok.sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

