Začiatok druhého februárového
týždňa nás prekvapil intenzívnym
snežením a množstvom snehu,
na aké si nepamätáme možno
desať – dvadsať rokov. Nechcem
polemizovať o tom, či to bola kalamita, tak ako to niektorí nazvali,
pretože iní tvrdia, že ozajstná kalamita bola v roku 1987, keď nepremávali vlaky ani autobusy a ľudia
sa nedostali do práce a deti do
školy. Nechcem polemizovať ani s
tými, čo tvrdia, že v noci, z utorka
na stredu malo byť v meste viac
mechanizmov a ľudí, ako má
mesto dohodnuté zmluvou, nehovoriac už o tom, že Petmas ale i
Regionálne cesty (bývalé OSC)
robili čo mohli, ale snehu bolo jednoducho priveľa. A že robili, čo
mohli, viem z vlastnej skúsenosti,
lebo som si ich osobne skontroloval ešte o 23. hodine v utorok 7.
februára. V stredu ráno boli všetky
hlavné cesty zjazdné, vo štvrtok aj
bočné a iné (kompletne som si
prešiel autom celú Grinavu, Cajlu
a Sever). Všetky dostupné sily
som určil už v stredu popoludní na
odstraňovanie snehu zo striech
budov mesta, najmä materských
škôl a športových objektov. To
som aj po konzultácii s riaditeľom
Hasičského a záchranného zboru
Emilom Moťovským považoval za
najdôležitejšie. A popritom Petmas bol neustále vonku so siedmimi mechanizmami a dvoma desiatkami ľudí – od štvrtej hodiny
rannej do večera do 22. hod.
Chcem vyjadriť poďakovanie
všetkým, ktorí túto "kalamitu" pomáhali odstraňovať a nevnášali
do nej emócie a politiku. Chcem
poďakovať najmä tým občanom,
ale aj majiteľom prevádzok a obchodov, ktorí priložili ruku k dielu a
v zmysle VZN, zákonov, ale najmä svojho občianskeho presvedčenia, odstránili sneh spred
svojho domu či verejného priestranstva. A ďakujem aj tým, ktorí
mi v priebehu dňa volali a upozorňovali na problémy v konkrétnych častiach mesta. Snažil som
sa, podľa možností, im tam rýchlo
poslať mechanizmy a ľudí. Volalo
mi množstvo občanov, bez vášní
alebo invektív. Volali preto, aby
sme spoločne zvládli mimoriadnu
situáciu, ktorú nám pripravila príroda. Možno preto, že sa jej až
príliš často obraciame chrbtom.
Ak sme však sledovali televízne
spravodajstvo zistili sme, že ešte
na tom nie sme až tak zle.
Oliver Solga,
primátor

Februárové mestské zastupiteľstvo schválilo investičné akcie Mesta na rok 2006. Z mestského rozpočtu by sa mali financovať tieto stavby:
– chodník a rekonštrukcia na ul. Mladoboleslavskej a časti M.R. Štefánika
800 000 Sk
– chodník Trnavská ul.
1 000 000 Sk
(dobudovanie ľavej strany chodníka)
– chodníky Grinava
600 000 Sk
(nevyhnutné opravy chodníkov v tejto časti mesta)
– chodník Bystrická ul.
200 000 Sk
(v dĺžke asi 100 m popri potoku Saulak od Obrancov
mieru po výškové domy na sídlisku Juh)
– miestna komunikácia + parkovisko Moyzesova
500 000 Sk
(oprava MK pred domami č. 24 a 26 + vybudovanie
pozdĺžneho státia)
– chodník Suvorovova ul.
80 000 Sk
(vybudovanie spevneného chodníka, asi 50 m, medzi domami na Suvorovovej a autobusovou zastávkou)
– obslužná komunikácia Trnavská – Muškátová
650 000 Sk
(okruhovanie ulíc Trnavská, Muškátová)
– parkovisko Svätoplukova č. 10-16 7 000 000 Sk
(novostavba parkoviska)
– okružná križovatka Holubyho – Kupeckého – Mladoboleslavská – Š. Polkorába
3 000 000 Sk
– prístupová komunikácia IBV Bielenisko – Rázusova
400 000 Sk
– parkovisko pred Domom kultúry 1 000 000 Sk
(rozšírenie parkoviska na mieste súčasnej verejnej
zelene)
– úprava miestnej komunikácie na Myslenickej ul.
400 000 Sk
– prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ Orešie – 8 bytov
3 000 000 Sk

V minulom roku bolo v Útvare
hlavnej kontrolórky (ÚHK) Mesta
Pezinka zaevidovaných 72 sťažností. Z nich 31 bolo prijatých na
vybavenie, 14 týkajúcich sa vyradenia zo žrebovania o nájomné
byty na Zumberskej ulici nebolo
hodnotených, pretože uchádzači o
byty nesplnili podmienky, 17 sťažností bolo postúpených iným inštitúciám, ktorým prináleží vec riešiť,
jedna bola opakovaná a 9 sťažností nebolo prijatých. Opodstatnené
sťažnosti sa týkali rozkopávok, nekonania stavebného úradu, znečisťovania verejného priestranstva a
susedských sporov.
Ako informovala hlavná kontro-

– rekonštrukcia budovy Radničné nám. 9
30 000 000 Sk
– odvedenie dažďových vôd – Cajlanská ul.
900 000 Sk
(od Osvetovej besedy po križovatku Cajlanská –
Svätoplukova)
– odvedenie dažďových vôd – Holubyho ul.
300 000 Sk
(v úseku pred Starou Slimáčkou)
– odvedenie dažďových vôd – Kukučínova ul.
350 000 Sk
(komunikácia je vyššie položená ako chodník, voda
steká na chodník pri rodinných domoch)
– verejné osvetlenie na uliciach J. Raka, Moyzesova, Zumberská
600 000 Sk
Primátor ubezpečil poslancov MsZ, že vedenie
mesta urobí všetko pre to, aby v priebehu roka získali mimorozpočtové finančné prostriedky na realizáciu niektorých stavieb, ktoré sa nedostali do
schváleného investičného plánu na rok 2006.
(mo)

Na križovatke Holubyho – Kupeckého – Š. Polkorába – Mladoboleslavská vyrastie v tomto roku
nová okružná križovatka.

lórka mesta Ing. Jarmila Volnerová, na ÚHK bolo zaevidovaných 9
podnetov od občanov mesta. Štyri
z nich riešil priamo ÚHK, ďalšie
boli odstúpené na vybavenie Mestskej polícii a oddeleniu životného
prostredia mestského úradu.
Občania mesta vlani doručili na
mestský úrad deväť petícií, v ktorých namietajú proti prístavbe Hotela Lipa a bytového domu na Muškáte, ďalej požadovali vybudovanie a opravy chodníkov, prístupových komunikácií a iné.
Pri porovnávaní s rokom 2004
bolo vlani zaevidovaných o 19
sťažností viac. Pribudol aj počet
podnetov (o 9) a petícií (o 8). (mo)

Mesto Pezinok vlastní v piatich katastrálnych územiach 1701 pozemkov o výmere 14 652 462 m2. Ich hodnota je 253 mil. Sk. Podľa
členenia je najviac lesných pozemkov (11 716 844 m2 ), zastavaných
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plôch a nádvorí (1 052 474 m ) a ostatné plochy (1 045 285 m ). Najviac
mestských pozemkov sa nachádza v katastrálnom území Pezinka (14
475 488 m2 ) a Grinavy (185 945 m2), menšie výmery sú vo Viničnom a
Limbachu.
Mesto Pezinok je vlastníkom 123 budov a stavieb, v hodnote takmer
450 mil. Sk, a bytov a iných priestorov v počte 26, v hodnote 1,9 mil. Sk.
Mesto vlastní 110 bytov.
Byty sú v správe Mestského podniku služieb, kotolne a výmeníkové
stanice Podniku bytových služieb. Ostatné objekty spravuje oddelenie
správy majetku Mestského úradu.
(mo)

Aj napriek tomu, že podstatná
časť nákladov spojených s prezentáciou mesta Pezinka na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour bola financovaná
z grantu v rámci programu Interreg
IIIA, úspešnej prezentácii Pezinka
na tomto podujatí výraznou mierou
pomohli: SOU na Komenského ul.,
Vino Borik, cestovná kancelária
Coral travel. Mesto Pezinok im, ako
aj dobrovoľníkom – hodnostárom a
slúžnym projektu Pezinského panstva Petrovi Galanovi, Jirkovi Vitálošovi, Štefanovi Lenghartovi, Tomášovi Tokošovi a Viktorovi Veselovskému, Martinovi Krasňanskému, Miroslavovi Achbergerovi ďakuje za spoluprácu pri zabezpečovaní tohto podujatia.
(EL)

Tretí poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 1.
marca od 16. do 18. 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)

