Po predčasnom ukončení poslaneckého mandátu zomrelého Ing.
Ivana Pessela, poslanecký zbor
Mestského zastupiteľstva v Pezinku
na stálych 25 členov doplnila Mgr.
Viera Klimeková, ktorá v komunálnych voľbách v decembri 2002 kandidovala vo 4. volebnom obvode za
Stranu zelených na Slovensku.
Nová poslankyňa V. Klimeková sa
ujala funkcie na Mestskom zastupiteľstve 1. júla 2005 potom, čo zložila
predpísaný sľub poslanca.
(mo)

Na rokovaní 1. júla Mestské zastupiteľstvo v Pezinku neschválilo vyhodnotenie činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2005 a návrh jej odmeny za toto obdobie, po čom hlavná
kontrolórka Elena Antalová ústne
vyhlásila, že sa vzdáva funkcie. Dňa
6. júla to oznámila aj písomne s tým,
že k 1. 8. 2005 odchádza do starobného dôchodku.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na svojom zasadnutí 1. júla schválilo vznik novej komisie Mestského
zastupiteľstva – Komisie cestovného ruchu. Počet komisií MsZ sa
tak rozšíril na osem.
Komisia CR má toto zloženie:
predseda – Peter Wittgrúber, podpredseda – Ing. Emanuel Noga,
členovia – Ing. Ján Čech, Ing. Eva
Lovásiková, Ing. Anna Hanúsková, Daniela Gašparovičová, Mgr.
Jozef Vlado.
Cieľom novej komisie bude vypracovať dlhodobú stratégiu cestovného ruchu v Pezinku, určiť jeho
priority, koordinovať aktivity, zadávať vypracovanie projektov a posudzovať ich, sledovať grantové
výzvy a reagovať na ne vypracovanými projektami, iniciovať prieskumy o CR, podieľať sa na tvorbe a
rozdelení fondu CR, rozvoj CR v
meste riešiť so zámermi v mikroregióne, regióne a v Slovenskej re(mo)
publike.

V stredu 20. júla sa zišli poslanci
Mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí. V programe
rokovania boli niektoré naliehavé
záležitosti, ktoré by nezniesli odklad
na najbližšie zasadnutie v septembri.
Poslanci najskôr schválili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Mesta Pezinka, keďže doterajšia hl.
kontrolórka Elena Antalová sa tejto
funkcie vzdala. Podmienky a požiadavky, ktoré musia uchádzači
spĺňať uverejňujeme na 14. strane.
V ďalšom bode MsZ schválilo
predložený návrh zmeny organizačnej štruktúry o nárast dvoch pracovníkov pre oddelenie školstva a
sociálnych vecí (sociálny pracovník
pre terénnu opatrovateľskú službu,
terénny sociálny pracovník).
Mestské zastupiteľstvo schválilo
zámenu nehnuteľností medzi Mestom Pezinkom a Bratislavským samosprávnym krajom. Za budovu

polikliniky v hodnote takmer 42 mil.
Sk, ktorá bola doteraz vo vlastníctve BSK, Mesto Pezinok poskytne
budovu Strediska sociálnych služieb na Hrnčiarskej 35 (16,5 mil.
Sk), pozemky pod DPD – Dom penzión pre dôchodcov a priľahlých
pozemkov na Hrnčiarskej ul. (cena
zatiaľ neurčená) a budovu Hestie
na Jesenského ul. (cena zatiaľ neurčená). Týmto krokom Mesto zavŕši viacročné úsilie o získanie polikliniky, čím chce predísť tomu, aby
sa stala predmetom predaja, čo by
mohlo negatívne ovplyvniť zdravotnícke služby v našom meste.
Poslanci vzali na vedomie, že boli
spracované smerné regulatívy na
výstavbu v lokalite Rozálka a analýza s uvedením kladov a záporov
pri troch možných alternatívach
formy realizácie výstavby. Výstupom z rokovania bolo uznesenie,
ktoré ukladá Mestskému úradu vyzvať potencionálnych partnerov na

zhodnotenie obytnej zóny Rozálka
s lehotou na predloženie návrhov
do 31. 10. 2005.
Poslanci schválili výberové konanie na prenájom uvoľnených priestorov v budove Mestského úradu po
poštovom úrade. Ďalej súhlasili s
predložením žiadostí o granty zo
štrukturálnych fondov na projekty:
Rekonštrukcia centrálnej mestskej
zóny na ulici M. R. Štefánika a Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinka. V prvom prípade ide o vypracovanie projektovej dokumentácie (náklady asi 1,4
mil. Sk) a realizáciu rekonštrukcie
(zhruba 24 mil. Sk), v druhom o realizáciu jedného zo zámerov Programového vyhlásenia MsZ na roky
2002 – 2006, vypracovať koncepciu
rozvoja na 25 – 30 rokov dopredu.
Živá diskusia sa rozvinula v rámci
interpelácií, ktorých sa poslanci
domáhali, keďže na minulom zasadnutí na ne nezostal čas. (mo)

Na základe žiadosti občanov bolo
v rozpočte mesta na rok 2005 vyčlenených 400 tisíc korún na rekonštrukciu a rozšírenie detských
ihrísk na sídliskách Za hradbami a
na Muškáte I. K realizácii stavebných prác došlo v júni a júli.

Prvý projekt na Bernolákovej ulici
si vyžiadal náklady 330 tisíc korún.
Samotná zostava hracích prvkov
pozostávajúca z domčekov, hojdačiek a koníka stála 200 tisíc. Ostatok sú asfaltérske a rekonštrukčné
práce a výsadba zelene. Koncom

leta Petmas ešte zabezpečí vysiatie trávy a v okolí vysadí dvadsať
stromčekov.
O rozšírenie a skvalitnenie ihriska
sa pričinili samotní rodičia zo sídliska na čele s Monikou Štrbovou,
ktorá nielen všetko organizovala
ale navrhla i zostavu nových hracích prvkov a ich výrobcu.
Ihrisko na Nálepkovej ulici je menšie, bolo tu však potrebné urobiť
rozsiahlejšie terénne úpravy. Predtým tam bola len veľká betónová
plocha obkolesená stromami a
veľkými múrikmi. Slúžila prevažne
na loptové hry, čomu sa netešili
susedia, lebo lopta často končila v
ich záhradách. Z možných alternatív úpravy ihriska si občania vybrali
výmenu betónu za trávu. Aj tu
práce realizoval Petmas. Bol odstránený betón, upravený terén a
vysadená tráva, vybudovaný asfaltový chodník, osadené obrubníky,
urobené nové pieskovisko a sedenie. Deti sa potešili novým hojdačkám a preliezkám. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 220 tisíc
korún, pričom nové hracie prvky
stáli 50 tisíc.
Dodávateľom hracích prvkov na
obidve ihriská na základe výberového konania bola firma MC MONT
z Lábu, ktorá, ako nám povedala
pracovníčka Oddelenia životného
prostredia Mestského úradu v Pezinku Ing. J. Gubániová, urobila
veľmi kvalitnú prácu a tiež túto zákazku zasponzorovala sumou 42
tis. korún, čím sa hodnota tohto
diela ešte zvýšila.
V našom meste je 31 detských
ihrísk. Poväčšine sú to len pieskoviská, hojdačky, kolotoče a iné.
Mesto na nich zabezpečuje každoročne výmenu piesku a robí najnutnejšiu údržbu zariadení. Je prísľub,
že sa postupne budú rekonštruovať
a budovať aj ďalšie detské ihriská v
iných častiach mesta.
(mo)

Nové vybavenie detského ihriska Za hradbami.
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie návrhu, grafiky a výrobu prospektu (pasu) Pezinského panstva. Prospekt
bude obsahovať stručnú charakteristiku obcí a miest Pezinského panstva, jeho mapu a prehľad partnerov
projektu.
Uzávierka cenových ponúk je
26.8. 2005 do 15.00 hod. Podklady
a podrobnejšie informácie môžu
získať účastníci súťaže na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné
nám. 7, Eva Lupová, ref. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
Aktuálne výzvy a tendre mesta
Pezinka nájdete na stránke www.
pezinok.sk/vyzvyatendre.
(EL)

... a na Nálepkovej ulici na Muškáte I.

