Samospráva mesta je tu, okrem
iného, aj na to, aby požiadavky
občanov prenášala do praxe a
realizovala ich na všeobecnú spokojnosť. Práve o tú všeobecnú
spokojnosť však ide. Jeden príklad za všetky. Všetci veľmi dobre
vieme, že dopravná situácia v Grinave je neudržateľná a to je povedané veľmi diplomaticky. Akékoľvek naše návrhy spred dvoch
rokov, aby aspoň na dvoch miestach boli rozšírené ostrovčeky pre
chodcov a cesta sa zúžila len do
jedného jazdného pruhu, a tak
zmiernila rýchlosť, narazili na odpor vodičov, ale aj kompetentných
orgánov, keďže nejde o mestskú
komunikáciu, ale štátnu cestu
II/502. A tak sme ďalšie dva roky
boli, žiaľ, svedkami bezohľadnej
rýchlej jazdy, na ktorú doplatili,
ako to už v takejto situácii býva,
práve chodci.
Situácia vyústila až do protestného stretnutia obyvateľov Grinavy v predvečer tohtoročnej Pamiatky zosnulých. Okrem primátora Olivera Solgu, poslanca NR
SR Jána Čecha a nového prednostu Obvodného úradu Vojtecha
Baláža sa na nej nikto z kompetentných nezúčastnil, hoci mnohí
boli pozvaní. Asi sa treba inšpirovať inými mestami a vyjadriť občiansky odpor adekvátnejšou, ale
aj účinnejšou formou. Povzbudivé
bolo to, že aspoň občania prišli v
hojnom počte aj napriek nepriaznivému počasiu.
Druhým problémom je zjednosmernenie niektorých ulíc, ktoré
doprava neúmerne zaťažuje a nie
sú na to vôbec stavané. Bola to
napr. Družstevná ulica v Grinave
alebo Bokesova na Cajle. Mesto
urobilo toto rozhodnutie po dlhom
zvažovaní a po petíciách občanov,
ktoré podpísala drvivá väčšina
obyvateľov spomínaných ulíc.
Prvá reakcia bola spokojnosť, ba
aj poďakovanie. Po týždni sa však
,,zobudili" nespokojenci, ktorí opatrenie kritizovali. Bolo ich síce málo, ale treba si vypočuť názor každého občana. Čo však robiť, keď
naozaj výraznej väčšine toto riešenie vyhovuje? Asi znovu a
znovu vysvetľovať, že niekoľko
desiatok metrov obchádzky alebo
pár minút jazdy navyše, ale najmä
znížená rýchlosť, môže niekomu
zachrániť život či zdravie.
A tak, paradoxne, proti sebe
stoja vodiči a chodci, ich záujmy a
rozdielne návrhy riešenia dopravnej situácie. Stojí za úvahu, prečo
vlastne proti sebe stoja. Veď v prvom rade sú, predsa, všetci ľudia!
Oliver Solga
primátor

Netradične v pondelok (13. novembra) sa uskutočnilo posledné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto funkčnom
období. V bohatom programe prevažovali ekonomické záležitosti.
Poslanci zobrali na vedomie informácie o plnení rozpočtu mesta a
mestských podnikov a organizácií
(Mestské múzeum, Kultúrne centrum, Mestský podnik služieb, TV
Pezinok, Podnik bytových služieb)
za 1. polrok 2006. Plnenie mestského rozpočtu v príjmovej časti bolo
177,3 mil. Sk (46 percent), vo výdavkovej časti 215,1 mil. Sk (55 %). Nižšie príjmy boli zdôvodnené nerealizovaním niektorých splátok, ktoré sa
vykonávajú priebežne vo viacerých
termínoch v roku.
Poslanci schválili návrhy úprav
rozpočtov na rok 2006 pre Mesto
Pezinok, KC, MPS a Mestské

múzeum a návrhy rozpočtov mestských firiem na rok 2007.
Návrh rozpočtu mesta na rok 2007
bol schválený vo výške 471,6 mil. Sk
v príjmovej i výdavkovej časti. Poslanci po viacerých pripomienkach
neakceptovali návrh účelového určenia kapitálových výdavkov, schválené boli len celkové sumy. O tom, na
ktoré stavebné akcie budú použité,
rozhodne novozvolené mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh VZN č. 6/2006, ktorým sa novelizuje VZN o miestnych daniach. Novela upravuje 10 zmien oproti pôvodnému stavu. Je v nej zahrnuté zvýšenie sadzieb daní z nehnuteľností,
poplatku za odpad (0,10 Sk na
osobu a deň pre fyzické osoby) a
zmeny zamerané na zladenie nariadenia so zákonnou úpravou a právnym stavom.

Poslanci neschválili návrh mimosúdnej dohody s PhDr. Ľubicou Kozubovou a spol. vo veci rozšírenia pezinského cintorína a VZN č. 7/2006 o
pamätihodnostiach mesta Pezinka.
Schválili Koncepciu rozvoja mesta
Pezinka v oblasti tepelnej energetiky,
ktorá sa stáva súčasťou záväznej
časti územnoplánovacej dokumentácie.
Poslanci zobrali na vedomie investičný zámer na rekonštrukciu domu
na Holubyho č. 16 – 18 ako aj nájom
pozemku.
MsZ zobralo na vedomie, že v uskutočnenom výberovom konaní na
riaditeľa mestského zdravotníckeho
strediska (poliklinika) nebol vybraný
žiadny kandidát a súhlasilo s vypísaním nového výberového konania.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční už v novom zložení po decembrových voľbách.
(mo)

Primátor mesta Oliver Solga a
vedúca oddelenia výstavby Valéria
Jančovičová sa 8. novembra v Bratislave zúčastnili na záverečnom
rokovaní o vytýčení trasy budúceho cestného obchvatu nášho
mesta. Zástupcovia firmy Dopravoprojekt, ktorá je zhotoviteľom
projektovej dokumentácie predložili definitívny variant trasy a po

prvýkrát zaznel aj termín začatia
výstavby (rok 2008) a dokončenia
obchvatu (rok 2010). Investorom
stavby bude Bratislavský samosprávny kraj, dĺžka obchvatu (Pezinok – Vinosady – Modra) bude 11
405 metrov. Obchvat bude dvakrát
križovať železnicu a tiež cestu do
Slovenského Grobu a z Viničného
do Pezinka. Teraz bude nasledo-

vať identifikácia vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude cesta prechádzať a potom vysporiadanie výkupom alebo výmenou. Ako sa
vyjadril primátor Pezinka, najmä v
tejto etape chce byť mesto investorovi nápomocné. Trasu obchvatu
si môžu občania pozrieť v informačnej tabuli pred Mestským úradom.
(OS)

Na viaceré redakcie i na mestské zastupiteľstvo sa so svojou
sťažnosťou na predaj majetku
mesta obrátila obyvateľka Grinavy
Viera Parasková. Žiada, aby sme
predložili občanom serióznu analýzu o podľa nej ,,bezbrehom rozpredaji mestského majetku". A
konštatuje, že ak manažment
mesta nemá lepší nápad, ako získať peniaze do mestskej pokladne, než rozpredávaním majetku,
tak je to slabý manažment.
Okrem toho, že Viera Parasková
hrubo uráža prácu vedenia mesta
a mestského zastupiteľstva, tak
ešte aj nehanebne klame a zavádza spoluobčanov. Som pripravený jej to verejne kedykoľvek dokázať na konkrétnych číslach a

faktoch. Ak by tak konala z nevedomosti, dokázal by som jej neznalosť odpustiť, horšie je, že tak
robí úmyselne a cielene. A teraz k
jednotlivým a ľahko overiteľným
skutočnostiam. Viera Parasková
tvrdí, že v rokoch 2003 – 2005
mesto predalo 392 890 m2 pozemkov. Skutočnosť je taká, že v tomto
období mesto predalo 382 875 m2,
ale z toho bolo 269 481 m2 územie
Sahara, kde boli zmluvy podpísané pred rokom 2003 a novému
vedeniu mesta neostávalo nič iné
len ich splniť, ak nechcelo ísť do
vopred prehratého súdneho sporu. Mesto naopak do majetku získalo 409 514 m2 pozemkov a
kúpilo ďalších 60 018 m2, z toho 11
394 m2 na rozšírenie cintorína.

Mesto napríklad odpredalo 7 479
m2 pozemkov na Bielenisku na
výstavbu rodinných domov, ale v
dražbe a po 2500 – 2700 Sk. A
takto by som mohol pokračovať
rad za radom, ale myslím si, že je
to zbytočné. Každý prevod, nákup
či predaj bol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve a ako informácia je prístupný každému občanovi.
Viera Parasková sa rozhodla tak,
ako už niekoľkokrát predtým, že
nás bude kritizovať a pranierovať
vždy, všade a za všetko. Ide len o
to, komu jej klamstvá a zloba poslúžia, najmä teraz, v predvolebnom čase. Spravodlivosti, pravde
a slušnosti určite nie.
Oliver Solga

Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona NR SR č. 666/2004 Z.z.
schválilo Povodňový plán mesta, ktorý rieši zabezpečenie osôb, zvierat
a majetku v prípade povodňových udalostí v meste.
Podľa tohto dokumentu najväčšie nebezpečie povodní hrozí z Limbašského potoka, zo Saulaku a z dažďovej vody na Moyzesovej, Tehelnej,
Za dráhou a na Cajlanskej ulici. Stav pohotovosti a ohrozenia vyhlasuje
a odvoláva primátor mesta.
Povodňovú komisiu tvoria: Mgr. Oliver Solga (predseda), Mgr. Miroslav
Šebesta (podpredseda), Ing. Stanislav Kunák (tajomník) a členovia –
Ing. Jozef Chynoranský, Ing. Juraj Pátek, Mgr. Ľudovít Farbula, Ing. Ivan
Dubek, Gabriel Guštafík, Ing. Miloš Bačák, Ing. Peter Mašura.
(mo)

Dvanásty poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 6. decembra 2006 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)

