Na jednom z ostatných zasadnutí
primátorov a starostov Malokarpatského regiónu sme si, okrem iného,
vypočuli aj plamennú výzvu na
..."záchranu dedičstva našich otcov
a dedov"... Autor výzvy mal na mysli
naše vinohrady, ktoré stále viac a
viac likvidujú a na ich miesto nastupuje nemilosrdná výstavba rodinných domov staro- i novozbohatlíkov. Aj na nedávnom stretnutí poslancov BSK s prezidentom republiky sa hovorilo o tom, ako drasticky
sa znižuje výmera vinohradov, ako
ich poškodzuje štát, keď nedáva
požadované dotácie na ich výsadbu,
povoľuje dovoz lacných muštov a
vín, a tiež ako ich poškodzuje z rovnakých dôvodov aj Európska únia.
To všetko je do istej miery možno
pravda, ale zároveň je to v prvom
rade plač na nesprávnom hrobe.
Preto som nevydržal a dovolil som si
na plné ústa povedať, že najväčšou
pliagou našich vinohradov sú domáci nenásytní (ale priliehavejšie je
možno expresívne slovo "nenažraní") investorí, stavebníci, developeri,
jednoducho všetci tí, čo už dnes vidia naše malebné malokarpatské
svahy zastavané luxusnými vilami.
Teda tí, čo vidia svet len cez momentálny úžitok a miliónové zisky z predaja pozemkov. Pán prezident mi
dal za pravdu a to ma naplnilo optimizmom.
Na komisii územného plánovania
a regionálneho rozvoja som dal návrh, aby boli zmapované všetky
jestvujúce vinohrady a ich zoznam a
výmera boli schválené v územnom
pláne BSK. Podobne ako je to v zákone č. 182/2005 Z.z. o vinohradoch
a vinárstve. Pezinok bol jedným z
prvých miest, ktorý dodal potrebný
zoznam vinohradníckych honov a
ten je súčasťou spomínaného zákona. Ďalším krokom bude návrh Komisie vinohradníctva a vinárstva pri
mestskom zastupiteľstve na nové
všeobecné záväzné nariadenie, v
ktorom by sme presne špecifikovali
nielen plochu pezinských viníc, ale i
priľahlých chránených území (napr.
lúk a sadov) a predpolí vinohradov.
Tým by sme nielen vymedzili územie, ale zabezpečili by sme jeho
nedotknuteľnosť aj do budúcnosti.
Ak to neurobíme, zlikvidujeme nielen tisícročné "dedičstvo otcov", ale
aj významný ekonomický, prírodný a
krajinotvorný fenomén nášho regiónu. Potom môžeme dlho, pracne,
ale aj úspešne budovanú Malokarpatskú vínnu cestu premenovať na
Prehliadku architektonických gýčov
a dovážať víno zo susedných krajín.
Ale zároveň sa aj hanbiť chodiť na
hroby našich starých rodičov, ktorí
sa po celé generácie živili vinohradníctvom a vinárstvom. Dúfam, že ich
pamiatka, ako i záväzok voči budúcim generáciám, ale najmä zdravý
rozum nám nikdy nedovolí, aby práve naša generácia bola tou, čo vinohrady navždy zlikviduje.
Oliver Solga, primátor

Poslanci Mestského zastupiteľstva na májovom zasadnutí
prerokúvali správu o hospodárení mesta za vlaňajší rok. K záverečnému účtu nemali žiadne
výhrady, keďže výsledky boli
priaznivé a skončili s prebytkom.
V príjmovej časti bolo plnenie 122
percent. Ročná rozpočtovaná
suma po dvoch novelách 377 086
tis. Sk bola k 31. 12. 2005 navýšená na 459 532 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti ročný rozpočet 377 086 tis. Sk bol mierne
prekročený, v skutočnosti sa vyčerpalo 386 161 tis. Sk (102 percent).
K 31. 12. 2005 vznikol prebytok
hospodárenia 26 542 tis. Sk, ktorý
bude rozdelený do fondov.

Záverečný účet mesta k 31. 12.
2005 bol overený auditorom a hlavnou kontrolórkou mesta s konštatovaním, že hospodárenie bolo v
súlade so zákonom.
Spracovateľka správy Ing. Jana
Pešková, vedúca finačného oddelenia MsÚ Pezinok, nám k hospodáreniu mesta povedala:
– Rok 2005 bol prvým rokom fiškálnej decentralizácie a s ňou súvisiacich legislatívnych zmien, čo sa
pozitívne prejavilo na plnení rozpočtu mesta. Podarilo sa naplniť a
prekročiť takmer všetky rozpočtované bežné príjmy – príjem z podielu na daniach v správe štátu,
príjem z miestnych daní a zo správnych poplatkov. Kapitálový príjem z
predaja pozemkov predstavoval

V stredu 26. apríla sa uskutočnilo v Starej Radnici
prijatie oficiálnej delegácie Arménskej republiky, na
úrovni predsedov vyšších samosprávnych krajov.
Predstavitelia arménskej regionálnej správy hovorili s primátorom Oliverom Solgom najmä o kultúrnej
a ekonomickej spolupráci, spoznávaní národných
kultúr a cestovnom ruchu.

V sobotu 17. júna 2006 sa uskutočnia
voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. V zmysle zákona č. 333/
2004 Z.z. o voľbách do NR SR primátor
mesta Pezinka utvoril volebné okrsky a
určil volebné miestnosti, miesto a čas
konania volieb.
Voľby sa budú konať 17. júna 2006 od
7.00 do 22.00 hod. Voličské zoznamy
sú k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien na MsÚ, Radničné nám. č.
7, kanc. č. 5 (prízemie). Zmeny je
možné vykonať do 16. júna do 12.00
hod.
Voliči musia hlasovať osobne. Po
príchode do volebnej miestnosti preukážu svoju totožnosť občianskym preukazom. Právo voliť majú občania SR,
ktorí dovŕšili najneskôr v deň volieb 18
rokov.
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Základná škola,
Holubyho 14
ulice: Bratislavská 1 – 87 a 2 – 102,
Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.
Polkorába.
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Družina mládeže, Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova.
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium,
Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová,
Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Viničianska.

sumu 50 mil. Sk. Na strane výdavkov sú najviditeľnejšie kapitálové
výdavky v podobe nového bytového domu na Zumberskej ulici,
dobudovanie infraštruktúry Na bielenisku, vybudovanie chodníkov na
uliciach Fándlyho a Trnavskej, začatie prestavby budovy bývalej
školy na Oreší na byty a iné. Všetky
tieto vplyvy – prekročenie bežných
príjmov, mierne šetrenie bežných
výdavkov a kladný rozdiel medzi
kapitálovými príjmami a výdavkami, spôsobili vznik prebytku hospodárenia v sume 26 542 tis. Sk, ktorý
bude prerozdelený do rezervného
fondu (3 mil.) a do fondu zvláštnych
prostriedkov na vykrývanie budúcich kapitálových výdavkov (23
542 tis. Sk).
(mo)

V budove Bratislavského samosprávneho kraja
sa 21. 4. stretol prezident SR Ivan Gašparovič s
poslancami BSK. Okrem iného sa hovorilo aj o budúcnosti malokarpatských vinohradov, zlých cestách v okrese a peniazoch z Európskej únie na rozvoj vidieka.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Základná umelecká škola, Trnavská 1
ulice: Muškátová, Silvánová.
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Klub dôchodcov,
Sládkovičova 1
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec,
Rulandská, Hroznová.
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola
ul. gen. Pekníka 2
ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen.
Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka,
F. P. Drobiševa.
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Centrum prevencie, Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba,
Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova.
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,
Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského.
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola,
Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova,
Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská
cesta, Hasičská.
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola,
Na bielenisku 2

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1,
2.
Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť – Základná škola,
Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6 – 51.
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť – Materská škola,
Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova,
SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova.
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ.
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Družina mládeže, Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov
mieru, Fándlyho.
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Stredné odborné učilište, Komenského ul.
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova.
Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť – Materská škola,
Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108 –
130.
Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Základná škola,
Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,
Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec,
Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná,
Glejovka, Obchodná, Okružná.

