Po prvýkrát sa u nás uskutočnilo
zasadanie predstaviteľov dvoch
významných orgánov samosprávy.
Dňa 24. septembra sa zišli v Pezinku primátori najväčších slovenských miest na rokovaní Únie miest
Slovenska, aby spoločne prediskutovali najpálčivejšie problémy samosprávy a vyhodnotili svoju činnosť. Dôležitými bodmi programu
bola komunálna reforma a fiškálna
decentralizácia.
Rokovanie pokračovalo pracovným obedom, na ktorom sa zúčastnili aj členovia prezídia Klubu primátorov miest SR a popoludní sa
konalo riadne zasadanie Valného
zhromaždenia KPM SR. Na záver
bolo prijaté komuniké a uskutočnilo
sa stretnutie s novinármi.
Primátori mali však čas pozrieť si
aj centrum mesta, niektoré pamiatky a ochutnať pezinské vína na
malej degustácii v Mestskej vínotéke. Hostiteľom bol náš primátor
Oliver Solga, ktorý je aj členom prezídia obidvoch organizácií.
To, že sa rokovanie konalo v našom meste, je aj výrazom ocenenia, všeobecnej akceptácie i súčasného postavenia nášho mesta.
(r)

Po odstúpení hlavnej kontrolórky Mesta Pezinka Eleny Antalovej k 1. 8. 2005 Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu na uvoľnenú funkciu. Do výberového konania sa prihlásilo sedemnásť uchádzačov, z ktorých štyria sa vzdali
ešte pred konaním volieb.
V prvom kole volieb v tajnom hlasovaní nezískal ani jeden z trinástich uchádzačov potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov
mestského zastupiteľstva, preto
sa uskutočnilo druhé kolo volieb.
Postúpili doň dvaja najúspešnejší
kandidáti z prvého kola Ing. Jarmila Volnerová a Ing. Jozef Misof.
Najviac hlasov získala a víťazom
volieb sa stala J. Volnerová, ktorá
je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, Národohospodárska
fakulta, Bratislava, posledne zamestnaná v OTP Banke Slovensko, pobočka Pezinok.
Funkcie hlavnej kontrolórky sa
ujme 2. novembra 2005.
(mo)

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území Pezinka na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle všeobecne záväzných nariadení č. 4
a 7 z roku 2003, v termíne od 1. 10.
– 31. 10. 2005.
Kontrolu plnenia týchto úloh vykoná Mestský úrad v Pezinku. Za
nesplnenie tejto povinnosti hrozia
sankcie, ktoré upravujú príslušné
predpisy.
(mo)

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom septembrovom zasadnutí schválilo zámenu nehnuteľností s Mestom Pezinkom. Predmetom zámeny zo strany Mesta Pezinka bola budova a
pozemky Domova sociálnych služieb pre deti, Hestia, na Jesenského
18 v Pezinku a stavba a pozemky Domu opatrovateľskej služby a hospodárskej budovy na Hrnčiarskej ulici v celkovej hodnote 34 miliónov
Sk. Mesto za to od Bratislavského samosprávneho kraja získalo budovu Polikliniky Pezinok na Hollého 2 v hodnote 36 mil. Sk.
Zámenu nehnuteľností 22. septembra 2005 schválili aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pezinku. "Konečne bude Poliklinika majetkom mesta ako mala byť. Teraz dokážeme zabezpečiť lekárom a
občanom, aby toto zariadenie slúžilo iba im. Ďalším krokom bude vykonanie technického, ekonomického a personálneho auditu. Chceme
zistiť, v akom stave sa Poliklinika nachádza. Stanovíme si postup pri
konkurznom výbere riaditeľa a prenajme priestorov. Toto by malo prebehnúť do začiatku januára, odkedy bude Poliklinika fungovať už ako
zariadenie mesta," povedal primátor mesta Oliver Solga.
(mo)

V dňoch 6. – 9. októbra sa zástupcovia mesta Pezinka a Regionálnej agentúry Pezinok – Senec
zúčastnili, popri 86 účastníkoch z
24 miest deviatich krajín, v španielskej Seville na ďalšom workshope v rámci programu Udiex
Alep. Naši dostali priestor na pre-

zentáciu aktivít mesta korešpondujúcich s témou workshopu: Kultúrna rozdielnosť, turizmus a obnova miest. Názov pezinského
príspevku bol Projeky mesta Pezinka zamerané na zachovanie
kultúrneho dedičstva v kontexte
cestovného ruchu.
(EL)

Aj naši občania sa mali možnosť v ostatnom čase z médií dozvedieť o
zvyšovaní cien plynu pre domácnosti. Chcem na tomto mieste ubezpečiť
všetkých odberateľov tepla a teplej vody, ktorých výrobcom a dodávateľom je Podnik bytových služieb, že Mesto Pezinok poplatok za teplo a
ohrev teplej vody nezvýši a do konca tohto roku ani zvyšovať nebude.
Práve naopak, urobili sme niekoľko opatrení skoro za 10 miliónov korún,
aby sa celý proces dodávok zefektívnil a to najmä rekonštrukciou kotolne
na Juhu a na Záhradnej ulíci č. 5 a 10. V médiách sa však objavila vážna
informácia o ďalšom zvýšení cien plynu pre domácnosti a tiež analýza,
ktorá jednoznačne poukazuje na nevýhodnosť odpájania sa od hlavných –
veľkých zdrojov výroby tepla a budovanie domových alebo bytových kotolní. Odborníci varujú pred zvyšovaním cien plynu pre malo- a stredno-odberateľov už od budúceho roka a odporúčajú skôr zateplovať budovy a
šetriť vyregulovaním sústavy a montovaním termoregulátorov.
Oliver Solga, primátor Pezinka

V rozpočte Mesta Pezinka na rok
2005 je zahrnutá výstavba parkoviska na Svätoplukovej ul. č. 10 –
16 na sídlisku Sever s investičným
nákladom 1,2 milióna Sk. Nie je to
suma postačujúca na celú stavbu,
pôvodne sa uvažovalo, že sa bude
realizovať na etapy. Napokon sa
zistilo, že tento zámer nie je možný, v zmysle zákona č. 523/2003
Z.z. o verejnom obstarávaní, na
stavby nad 2 mil. sa na výber dodávateľa musí použiť verejná súťaž.
Taktiež rozdelenie stavby na menšie celky je nevýhodné, spôsobilo
by zvýšenie investičných nákladov asi o 20 percent.
Cesta k realizácii sa skomplikovala aj z dôvodov, že Bratislavská
vodárenská spoločnosť pri prerokúvaní projektovej dokumentácie
nesúhlasila s napojením kanalizačných vpustov (dažďová odpadová voda) a odlučovača ropných
látok z parkoviska do verejnej ka-

nalizácie. Preto bolo potrebné odvedenie dažďových vôd riešiť do
potoka Saulak, ktorý spravuje Slovenský vodohospodársky podnik.
V prvej fáze rokovania bolo stanovisku správcu toku nesúhlasné, k
zmene postoja došlo až po spoločnom rokovaní zástupcov Mesta,
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Keďže z rokovania vzišli nové podmienky (vybudovanie lapača olejových produktov), bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu.
Začatie prác na novostavbe parkoviska je podľa Oddelenia výstavby a ÚP Mestského úradu v
Pezinku reálne na jar 2006. Ešte
predtým musí prebehnúť verejná
súťaž na dodávateľa stavby, musí
byť upresnená reálna cena diela,
ktorú treba garantovať v rozpočte
Mesta na rok 2006.
(mo)

Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku
sa uskutoční v piatok 11. novembra o 8.30 hod. v zasadačke
Mestského úradu na Radničnom námestí. Poslanci budú prerokúvať: informácie o hospodárení Mestského múzea, Kultúrneho centra, Mestského podniku
služieb, TV Pezinok a Podniku
bytových služieb za 1. polrok
2005, novelu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných
fondov, 2. novelu rozpočtu Mesta
Pezinka na rok 2005, informáciu o
príprave rozpočtu mesta na budúci rok, návrh na odpis pohľadávok, návrh VZN o názvoch nových
ulíc v lokalite Záhumenice, správu
o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za rok 2005,
návrh Koncepcie sociálnych služieb Mesta Pezinka a iné.
Záznam z Mestského zastupiteľstva odvysiela TV Pezinok v 46.
týždni.
(mo)

Poslanci Mestského zastupiteľstva na septembrovom zasadnutí
zobrali na vedomie informáciu o
plnení rozpočtu Mesta Pezinka za
1. polrok 2005.
V príjmovej časti bolo plnenie
169 146 tis. Sk, čo predstavuje
53 percent z celoročného rozpočtu (320 177 tis. Sk). Vo výdavkovej časti bolo z kasy
mesta vynaložených 137 139
tis. Sk, t.j. 43 percent plánovaných ročných výdavkov. (mo)

Jedenásty poslanecký deň v
tomto roku sa uskutoční v stredu
2. novembra od 16.00 do 18.00
hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského
zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na
nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa
života v meste, či so žiadosťami o
vysvetlenie rozhodnutí pezinskej
samosprávy.
(EL)

Už tretí raz pripravuje Mesto Pezinok slávnostnú akadémiu pod
názvom Náš deň, ako symbolické
poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o zdravotne
postihnutých a pomáhajú im uľahčiť život. Tá tohtoročná sa uskutoční v piatok 2. decembra o 14.00
hod. v kinosále Domu kultúry v
Pezinku. Podrobný program uverejníme v budúcom čísle.
(EL)

