Som presvedčený, že komunikácia
medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa desaťročia poznajú by mohla prebiehať aj
,,klasickejším" spôsobom, ako je dopisovanie si na stránkach Pezinčana.
Možno napríklad rozhovorom pri osobných stretnutiach, jedným telefonátom
alebo využitím mailu, tak ako inokedy.
Ale keďže ma už Lajo Slimák vo svojom januárovom ,,stĺpku" vyzval, tak
odpovedám tiež touto formou.
V prvom rade k tým, podľa neho, neexistujúcim zametačom. Oni existujú a
dokonca sú dvaja na celé centrum
mesta. A jeden dokonca zametá aj v
nedeľu dopoludnia. Lenže v centre
mesta sú nielen autobusové zastávky
a množstvo cestujúcich, ktorí produkujú odpad, ale v piatok a v sobotu
večer aj množstvo mladých ľudí, ktorí,
žiaľ, nie vždy rešpektujú jednoduchú
poučku o tom, že odpadky patria do
košov, ktorých je dosť a v minulom roku
sme na námestí pridali ešte ďalších
desať. Žiaľ, k tomu ešte treba prírátať
vietor na Holubyho ulici a námestí a
papiere, obaly a ohorky sú rozlietané
až po knižnicu. Možno by však stálo za
úvahu práve týmto znečisťovateľom
mesta venovať ďalší ,,stĺpek". Dá sa to
však urobiť aj tak, že zametačov bude
oveľa viac a budú zametať ešte častejšie. Bude ich však treba aj zaplatiť a aj
povedať na úkor čoho, pretože rozpočet mesta sa nedá nafúknuť a ani cesta
zvyšovania daní a poplatkov, teda daňového zaťaženia občanov nie je ani
najpopulárnejšie a ani najefektívnejšie
riešenie.
Oveľa viac ako veta o ,,bordeli f celom mesce..." ma nepríjemne zaskočili
slová o nedokončených výťahoch na
Mestskom úrade a v Kultúrnom centre.
Tieto skutočne nemajú nič spoločné s
voľbami a ani s predvolebnými sľubmi.
Realizácia výťahov v už existujúcich
budovách je dosť zložitá stavebná i
technická záležitosť, najmä keď sa musí robiť na mieru a za plnej prevádzky.
Nemožno totiž ani úrad ani ,,kulturák"
na dva-tri mesiace zavrieť. Preto sa na
úrade búralo, zváralo a montovalo
hlavne cez víkendy. Aj zmluva bola
urobená tak, aby všetky práce boli dokončené do 15. februára, keď sa začala skúšobná prevádzka. Výťahy pre
verejnosť začnú fungovať od 1. marca.
Som presvedčený, že toto všetko sme
si mohli povedať aj inou formou, ako
trápnym ironizovaním či následným vypisovaním. A na záver len môj skromný
dodatok: Ak som ja osobne inicioval v
minulosti, a najmä v súčasnosti realizáciu práve takých niekoľkomiliónových
zariadení, ako sú výťahy a vďaka ním
dosiahnutie lepšej dostupnosti verejných budov v našom meste, mal som
vždy na zreteli najmä ľudí, ktorí sú na
tom podobne ako Lajo Slimák.
O tom, či toto mesto robí pre svojich
hendikepovaných občanov veľa alebo
málo, nech objektívne rozhodnú samotní občania. Nechcem sa oháňať
každoročným vysokým ohodnotením a
oceneniami Pezinka v celoslovenskej
súťaži Slovensko bez bariér, ani tým,
že sa snažíme okamžite reagovať na
požiadavky týchto našich spoluobčanov. Želám si len normálnu komunikáciu založenú na objektívnych skutočnostiach a realite vychádzajúcej z možností tohto mesta. To ostatné už spadá
len do kategórií riešení pomocou čarodejných alebo iných paličiek.
Oliver Solga
primátor

V piatok 9. februára sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
V úvode rokovania zložil poslanecký sľub Ing. Emanuel Noga
(kandidoval za SDKÚ-DS), ktorý
sa stal poslancom MsZ namiesto
MUDr. Richarda Demoviča, PhD.
(nastúpil do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca).
Na uvoľnené miesto v mestskej
rade bol zvolený poslanec za
Smer Peter Wittgrúber.
Poslanci ďalej schválili Programové vyhlásenie MsZ na roky
2006 – 2010 (v plnom znení ho
uverejňujeme v č. 2 a 3) a plán
práce mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2007.

Širšiu diskusiu vyvolal návrh
zloženia komisií MsZ, niektorí poslanci prišli s novými návrhmi na
ich doplnenie. Dohodli sa, že sa
tým budú zaoberať na najbližšom
zasadnutí v apríli.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
finančný plán Podniku bytových
služieb na rok 2007 a vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2006.
Bez pripomienok poslanci schválili
hlavné úlohy civilnej ochrany a vyhodnotenie koncepcie cestovného
ruchu a komunikačnej stratégie
Mesta za minulý rok a úlohy na rok
2007. Navrhli novozvolených poslancov ako zástupcov Mesta do
školských rád a školských zariadení.

Vo štvrtok 15. februára sa uskutočnila v Ivanke pri
Dunaji tlačová konferencia, na ktorej novinárov informovali o aktuálnom stave budovania podkarpatského
kanalizačného zberača. Stavba, ktorá má oficiálny názov Malokarpatský región – odkanalizovanie, práve
úspešne vstúpila do svojej druhej etapy v úseku Ivanka
pri Dunaji – Čierna Voda. Prvý úsek z ústrednej čistiarne odpadových vôd z Vrakune do Ivanky je už vybudo-

Mestské zastupiteľstvo odvolalo
z funkcie konateľa TV Pezinok,
s.r.o., bývalého zástupcu primátora Ing. Jozefa Chynoranského a
do tejto funkcie schválilo primátora mesta Mgr. Olivera Solgu.
Zmeny urobili aj v zložení orgánov
Podniku bytových služieb, s.r.o. a
Mestskom zdravotníckom stredisku, s.r.o.
Poslanci schválili dodatok k poriadku odmeňovania (odmeny
zást. primátora, poslancov a členov komisíí), VZN o určení názvov
ulíc a iné materiály.
Ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva bude 5. apríla.
(mo)

vaný. Na realizáciu v tomto roku sa pripravuje už aj tretí
úsek z Čiernej Vody do Pezinka. Skorá realizácia a napojenie Pezinka na ČOV vo Vrakuni vyrieši situáciu v
Pezinku aj pri predpokladanom rozvoji na viac ako tridsať rokov. Na tlačovej besede odpovedali na otázky
početnej skupiny novinárov generálny riaditeľ BVS Ing.
Daniel Gemeran, primátor Oliver Solga a zástupca spoločnosti Skanska BS Ing. Ivan Magdolen.
(red.)

Po prvýkrát od volieb, 14. februára, sa stretli predstavitelia
miest a obcí Mikroregiónu Pezinok. Poďakovali doterajšiemu
predsedovi Ing. Jozefovi Javorkovi za doterajšiu prácu a zvolili
nového predsedu. Stal sa ním primátor Pezinka Oliver Solga.
V prvom bode pracovného stretnutia prerokovali so zástupcami
Bratislavského samosprávneho
kraja a Regionálnych ciest neudržateľnú situáciu na štátnej ceste
II/502 v Grinave a vo Svätom Jure,
kde došlo už k mnohým vážnym
dopravným nehodám a usmrteniu
chodcov. Primátori žiadali rýchle a
neodkladné riešenie situácie a
ponúkli aj financovanie opatrení
zo strany miest. Konkrétnou požiadavkou bolo usmernenie dopravy do jedného jazdného pruhu
na viacerých úsekoch cesty a vybudovanie širších ostrovčekov na

mieste priechodov so svetelnou
signalizáciou.
Ďalším bodom programu bola
informácia o súčasnej situácii pri
príprave projektovej dokumentácie obchvatu a jej financovanie zo
strany BSK. Primátor Pezinka jednoznačne odmietol požiadavku
Sv. Jura, aby boli práce na projektovej dokumentácii zastavené
počas prípravy a zaradenia obchvatu Sv. Jura do projektovej dokumentácie alebo aby sa čakalo
na vytýčenie trasy tzv. nultého obchvatu Bratislavy.
Oliver Solga informoval, že ako
poslanec BSK interpeloval hlavného kontrolóra BSK, aby sa neodkladne zaoberal petíciou občanov
Grinavy vo veci neriešenia dopravnej situácie na Myslenickej
ulici, ktorá mu bola doručená vlani
začiatkom októbra.
Ďalej sa predstavitelia mikrore-

Na útvare hlavnej kontrolórky
(ÚHK) Mesta Pezinka bolo vlani
zaevidovaných 55 sťažností, z
nich štyri boli anonymné. Mesto
priamo vybavilo 36 sťažností,
ostatných 19 bolo odstúpených
iným orgánom podľa príslušnosti.
Zo sťažností, ktoré riešilo Mesto,
bolo šesť opodstatnených.
ÚHK v minulom roku zaevidoval
šesť petícií. Dve boli proti plánovanej výstavbe (výstavba garáží na

Muškáte, výstavba bytového domu na Zelenom dvore), štyri sa týkali organizácie dopravy a riešenia bezpečnosti.
Zo štyroch podnetov – dva vybavil ÚHK, jeden bol odstúpený oddeleniu životného prostredia a jeden
anonymný nebol hodnotený.
V roku 2006 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo menej
sťažností (o 17), podnetov (o 5) i
petícií (o 3).
(mo)

giónu dohodli na príprave spoločných podujatí a ich vzájomnej propagácii.
Popri zakladajúcich členoch Pezinka, Limbachu, Vinosadov, Viničného a Slovenského Grobu, sa
na zasadnutí zúčastnili aj pristupujúci členovia a to Svätý Jur a
Šenkvice. Jednoznačný záujem o
vstup do mikroregionálneho združenia prejavilo aj mesto Modra.
Členmi rozrastajúceho združenia
tak budú všetky tri mestá a päť
obcí okresu Pezinok.
(r)

Mestské zastupiteľstvo schválilo
VZN č. 3/2007 o určení názvov
nových ulíc v začínajúcej alebo
prebiehajúcej výstavbe v meste.
V lokalite Grinava pri Strapákovom mlyne bola pomenovaná
ulica s názvom: ulica Pri mlyne.
V lokalite Cajla (od kostola smerom dolu) bola pomenovaná ulica
s názvom: ulica Dona Sandtnera.
V lokalite Rozálka Sever (kolmo
na Krížnu) bola pomenovaná ulica
s názvom: ulica Richarda Rétiho.
Mestské zastupiteľstvo určilo
tiež oficiálne názvy nových ulíc v
rekreačných oblastiach mesta
Pezinka: Krkavec, Kučišdorfská
dolina, Stupy, Leitne, Baba, Reisinger.
(mo)

