V minulom čísle Pezinčana ma
vyzvali obyvatelia Muškátovej ul. 2
– 8, aby som sa vyjadril k výstavbe
bytového domu na mieste dnešného padajúceho betónového múru a trávnatej plochy, ako i časti pozemkov susediacej priemyselnej
zóny. V otvorenom liste je veľa nepresností a zavádzajúcich informácií, na ktoré chcem reagovať, pričom sa vôbec nemienim na niekoho vyhovárať, ale musí byť jasné, kto nesie v danom prípade svoj
podiel zodpovednosti (lebo o žiadnej vine sa hovoriť nedá) za plánovanú stavbu.
1. Predaj pozemku odsúhlasilo
mestské zastupiteľstvo, ktoré vedelo na aký účel ho predáva. Primátor môže blokovať jeho rozhodnutie len v dvoch výnimočných prípadoch, a to ak by rozhodnutím bol
spáchaný trestný čin alebo predaj
by bol pre mesto zjavne nevýhodný. Potom musí byť rozhodnutie
MsZ prijaté trojpätinovou väčšinou.
A to sa nestalo, takže som nemohol
rozhodnutie nepodpísať.
2. Vo vašom liste sa hovorí o tom,
že v územnom konaní bolo veľa
klamstiev a nezrovnalostí a že
Mesto Pezinok – stavebný úrad
vaše pripomienky zamietol. Dôrazne upozorňujem, že Stavebný
obecný úrad je prenesenou kompetenciou štátnej správy, nie je v
rozhodovaní viazaný Mestským
úradom a aj odvolania proti rozhodnutiam SOÚ idú na Krajský stavebný úrad, teda štátny orgán. Do rozhodnutia SOÚ nemôžem ako primátor zasahovať. Ak došlo k pochybeniu tak KSÚ správne uložil
SOÚ aby pochybenia odstránil, prípadne začal nové konanie. Na
tomto základe sa urobilo aj nové
meranie svetlotechnických parametrov, teda či naozaj príde k zatieneniu vašich bytov. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v
Bratislave konštatuje vo svojom
rozhodnutí 20. 3. 2007 ,,...že navrhovaná stavba nespôsobí zníženie
doby preslnenia v okolitých objektoch pod normou stanovenú hranicu. Námietky účastníkov konania
považujeme za neopodstatnené..." Pred vydaním tohto rozhodnutia SOÚ prerušil už 26. 2. konanie v tejto veci a vyčkal na toto rozhodnutie.
3. K vyjadreniu nemenovanej zástupkyne Krajského stavebného
úradu len konštatovanie, že je
práve v právomoci KSÚ túto stavbu
nepovoliť alebo ju eliminovať,
keďže, ako píšete, bola zdesená jej
umiestnením. V opačnom prípade
jej vyjadrenie nie je nič viac ako
alibizmus alebo neprofesionalita.
Pokračovanie na 8. strane

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
5. apríla rozhodlo o podaní návrhu na vyňatie Základnej školy, Pezinok, Holubyho 14 zo siete škôl a
školských zariadení k 31. 8. 2007. Dôvodom je demografický vývoj v Pezinku a nedostatočné krytie finančných potrieb školy prideleným normatívom.
Dňa 18. 4. 2006 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
s riaditeľmi škôl. Hlavnou témou rokovania boli voľné
kapacity v triedach na ostatných školách, spôsob
podania tejto informácie rodičom žiakov, možnosti
zamestnania učiteľov, ktorých aprobácia je žiadaná.
Závery zo stretnutia sú:

Základná škola na Holubyho ulici.
Snímka (mo)

– každý rodič, ktorého dieťa navštevuje ZŠ Holubyho dostane do konca apríla list s informáciou o
voľných miestach na ostatných školách;
– termín prijatia žiaka do školy bude do 30. 5. 2007.
Je dôležité dodržať ho aj z dôvodu, že je zákonom
stanoveným termínom, dokedy riaditelia škôl nahlasujú zriaďovateľovi počty žiakov na vyučovanie etickej výchovy a náboženskej výchovy;
– riaditelia škôl vydajú predbežné rozhodnutia. Rozhodnutím Ministerstva školstva o vyradení školy zo
siete im bude doručené Rozhodnutie o prijatí žiaka
do školy.
Škola zaniká až vyňatím zo siete škôl a školských
zariadení, o čom v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodne Ministerstvo školstva SR.
Stanovisko primátora uvádzame na 8. strane.

1. a 2. ročník: voľné miesta všetky ZŠ
3. ročník: všetky ZŠ okrem Fándlyho
4. ročník: len na ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie
5. ročník: všetky ZŠ (Fándlyho a Kupeckého len výberové triedy)
6. – 9. ročník: len na ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ
Orešie

Piaty tohtoročný poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. mája od
16.00 hod. 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.
V rovnaký deň od 16.00 hod. do 17.00 hod. sa bude konať poslanecký
deň aj v budove Psychologicko-pedagogickej poradne na Cajlanskej ul.
č. 95 a od 18.00 do 19.00 hod. v Integrovanom klube v Grinave na Oreší.
(EL)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zriadilo 9 komisií MsZ, do
ktorých zvolilo týchtočlenov:
Komisia územného rozvoja a
životného prostredia
Predseda: Stanislav Sobota, podpredseda: František Varecha,
členovia: Jozef Popluhár, Pavol
Skovajsa, Milan Šimovič, Marián
Šipoš, Miroslav Král, tajomníčka:
Katarína Šilhárová;
Komisia ekonomiky a financií
Predseda: Juraj Čech, podpredseda: Juraj Pátek, členovia: Hynek Kosař, Vojtech Gottschall,
Miloš Andel, Andrej Vilím, Stanislav Procházka, Emil Cvičela,
Milan Grell, tajomníčka: Alena
Gusejnová;
Komisia školstva a mládeže
Predseda: Božena Mizerová,
podpredseda: Elena Jurčíková,
členovia: Katarína Vladová, Anton Eliáš, Jozef Číž, Jana Virgo-

vičová, Roman Baranovič, Elena
Galánková, tajomníčka: Ivanka
Chytrá;
Komisia sociálnej starostlivosti
a zdravotníctva
Predseda: Elena Antalová, podpredseda: Zita Joklová, členovia:
Richard Demovič, Alžbeta Lančaričová, Katarína Esterlová, Alžbeta
Šipošová, tajomníčka: Alžbeta
Strapáková;
Komisia kultúry
Predseda: Kvetoslava Štrbová,
podpredseda: Drahomír Šmahovský, členovia: František Féder, Stanislav Pátek, Peter Hyross, Ján
Štrba, Elena Matuská, tajomníčka:
Marta Jančovičová;
Komisia športu
Predseda: Justín Sedlák, podpredseda: Medard Féder, členovia: Peter Fraňo, Pavol Alexy, Juraj Markovič, Miroslav Horák, Igor Noga,
tajomníčka: Marika Odehnalová;

Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2007 o názvoch
štyroch nových ulíc v lokalite
Orešné: Mlynárska, Černicová,
Trnková, Liesková. Počet ulíc v
časti Grinava sa rozšíril na
dvadsať.
(mo)

Komisia vinohradníctva a vinárstva
Predseda: René Bílik, podpredseda: Gabriel Guštafík, členovia: Ján Hacaj, Milan Pavelka,
Oľga Bejdáková, Peter Matyšák,
Ján Satko, Milan Skovajsa, tajomníčka: Soňa Sandtnerová;
Komisia cestovného ruchu a
turistiky
Predseda: Peter Wittgrúber, podpredseda: Viera Klimeková, členovia: Daniela Gašparovičová,
Eva Lovásiková, Jozef Vlado,
Ľudmila Vodnáková, Emanuel
Noga, tajomníčka: Eva Lupová;
Komisia verejného poriadku
Predseda: Jozef Chynoranský,
podpredseda: Ľubomír Gašparovič, členovia: Rudolf Ondrovič, Roland Koncz, Ivan Klamo,
Ladislav Špánik, Miroslav Tullner, tajomníčka: Beata Dadajová.

