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U stanovu jú cez asad nu tieM estského z astu pite¾stvavPez inku

Novozvolený primátor OLIVER
SOLGA po zlož ení zákonom
predpísaného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí MsZ povedal:
- Ďakujem eš te raz vš etkým, za
prejavenú dôveru a podporu mojej kandidatúre na post primátora
mesta. Sľubujem vš etkým obč anom náš ho mesta, ž e funkciu
primátora budem vykonávať
č estne a poctivo s nasadením
vš etkých svojich síl a schopností, tak, aby smerovali k jedinému
základnému cieľu, ktorým je rozvoj Pezinka.

Vď aka podpore obč anov náš ho
mesta som mal mož nosť stáť na
jeho č ele viac ako 17 rokov. V tomto
období sa mesto dynamicky rozvíjalo a najmä po roku 1989 výrazne
zmenilo svoju tvár a stalo sa prirodzeným politickým, hospodárskym a
kultúrnym centrom Malokarpatského regiónu.
Toto vš etko by nebolo mož né bez
schopných ľudí, ktorí sa na rozvoji
mesta podieľali. Mal som š ťastie,
ž e som mohol s mnohými spolupracovať. Chcem sa preto poď akovať
za spoluprácu vš etkým poslancom,
č lenom mestských rád, č lenom
komisií, pracovníkom mesta, podnikateľom, združ eniam a samozrejme obč anom mesta za podporu poč as môjho pôsobenia vo
funkcii predsedu MsNV a primátora
mesta. Ú primne sa chcem poď akovať mojim najbliž š ím spolupracovníkom, č i už vo funkciách vedúcich
úradu alebo mojich zástupcov:
Zdenke Liš kovej, Jánovi Tichému,
Jozefovi Šuranovi, Jánovi Hronč ovi, Marte Daniš ovej a Márii Sobolič ovej. Moje osobitné poď akovanie
patrí Ladislavovi Briestenskému a
Ľudovítovi Bauerovi, s ktorými sme
zač ali v roku 1990 budovať novú
samosprávu mesta, v č om pokrač ovali René Bílik, Ladislav Šafár a
Oliver Solga.
Ivan Pessel

V piatok 20. decembra sa v zasadač ke MsZ na ul. M.R. Š tefánika
uskutoč nilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V úvode zasadnutia zaznela slovenská hymna, potom sa ujal
slova odchádzajúci primátor Ivan
Pessel. Privítal novozvoleného
primátora mesta a vš etkých poslancov MsZ, predsedu a č lenov
mestskej volebnej komisie, poslancov, ktorým konč í mandát,
predstaviteľov politických strán a
hnutí, obč anov, riadiacich pracovníkov mesta a mestských firiem.
Osobne privítal hosťa - riaditeľa
sekcie vlády pre verejnú správu
MV SR Ing. Jozefa Buš íka, ktorý
zastupoval vyš š í š tátny orgán.
Po oboznámení s programom
zasadnutia sa noví poslanci
nauč ili obsluhovaťhlasovacie zariadenie, ktoré sa už v minulom funkč nom období osvedč ilo tým, ž e
sprehľadnilo a urýchlilo hlasovanie.
Potom predniesol správu o výsledkoch volieb predseda mestskej volebnej komisie Ivan Kurka a
po svojom vystúpení odovzdal
novozvoleným poslancom osvedč enia o ich zvolení.
Odchádzajúci primátor I. Pessel
poď akoval vš etkým, s ktorými
poč as 17-roč ného pôsobenia spolupracoval (úplné znenie poď akovania uvádzame na inom mieste).
Ďalš ím bodom programu bol
sľub novozvoleného primátora
Mgr. Olivera Solgu, ktorý zlož il do
rúk predsedajúceho I. Pessela.
Nový primátor potom prevzal primátorskú reťaz a š tátne insignie a
ujal sa ď alš ieho vedenia ustanovujúceho zasadnutia MsZ.
Vo svojom úvodnom príhovore
poď akoval odchádzajúcemu primátorovi I. Pesselovi za jeho
prácu v prospech mesta i vš etkým, ktorí mu vo voľbách prejavili
dôveru a podporu. Potom novozvolení poslanci zlož ili zákonom predpísaný sľub do rúk primátora a podpísali text sľubu.

Dôlež itým bodom rokovania bolo schválenie Programového vyhlásenia MsZ. Návrh predlož il primátor O. Solga (v plnom znení ho
uvádzame na 8. strane). K tomuto
dokumentu sa rozvinula ž ivá diskusia, č asť poslancov mala výhrady k jeho obsahu - vyč ítali mu
vš eobecnosť, a vychádzajúc z
obmedzeného rozpoč tu mesta, i
nereálnosťjeho naplnenia. Napokon vš ak poslanci návrh bez úprav
schválili.
V ď alš ej č asti rokovania poslanci

Bolo to tak aj pri zriadení stálych
komisií MsZ a voľbe ich predsedov a podpredsedov. MsZ zriadilo
tiež poslanecké skupiny pre dohľad nad č innosťou hlavnej kontrolórky a pre hodnotenie práce
primátora.
MsZ schválilo platy primátora
(3,21-násobok mzdy v národnom
hospodárstve + 50 percent) a zástupcov primátora (2-násobok
mzdy v národnom hospodárstve +
30 percent).
Mestské zastupiteľstvo poverilo

Prvé zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva.

na návrh primátora, po predchádzajúcej politickej dohode a reš pektovaní výsledkov volieb, zvolili
dvoch svojich kolegov za zástupcov primátora. Stali sa nimi Ing.
Juraj Pátek a Ing. Jozef Chynoranský. Je to prvýkrát, č o naš e mesto
má dvoch viceprimátorov (doteraz
to bol vž dy jeden). Vyž iadala si to
situácia, keď mesto preberá rozš írené kompetencie od š tátnej
správy v oblasti stavebného poriadku, vodného hospodárstva, š kolstva, zdravotníctva, sociálnych
vecí.
Poslanci schválili zriadenie sedemč lennej mestskej rady, na základe politického zlož enia MsZ.
Jednotlivé návrhy boli schválené
bez pripomienok.

Do sedemč lennej Mestskej rady boli zvolení títo poslanci: PaedDr.
René Bí
lik, Ing. Já n Č ech, RNDr. Juraj Č ech, Ing. Jozef Chynoranský , Ing. Juraj Pá tek, Ing. Stanislav Sobota, Ing. Mariá n Š í
poš.
Kompetencie MsR:
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgá nom primá tora. Volíju MsZ na 4-roč né funkč né obdobie.
MsR najmä :
- rozpracú va a zabezpeč uje plnenie ú loh vyplývajú cich z uzneseníMsZ
a organizuje prípravu podkladov na rokovanie MsZ;
- zaoberá sa vš etkými bežnými otá zkami týkajú cimi sa majetku mesta, finanč ných fondov, rozpoč tu mesta, miestnych danía poplatkov a podá va
o nich ná vrhy MsZ alebo primá torovi;
- pripravuje zasadnutie MsZ a predkladá mu vlastné ná vrhy;
- zaoberá sa vecami týkajú cimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podá va MsZ a primá torovi;
- organizuje a zjednocuje č innosťkomisiíMsZ;
- plníďalš ie ú lohy podľa rozhodnutia MsZ.

primátora a š iestich poslancov
funkciou sobáš iaceho. Stali sa
nimi - Oliver Solga, Juraj Pátek,
Jozef Chynoranský, Stanislav Sobota, René Bílik, Ján Satko a Kvetoslava Štrbová.
V súvislosti so zmenami, ktoré
vyplynuli z volieb, poslanci schválili nové zlož enie dozorných rád v
TV Pezinok s.r.o. a Podniku bytových služ ieb, s.r.o. (v oboch prípadoch ich tvoria č lenovia mestskej
rady). Konateľom TV Pezinok sa
stal J. Chynoranský a v Podniku
bytových služ ieb O. Solga.
Za zmienku, pri prerokúvaní tohto bodu, stojí námietka a návrh poslanca RNDr. Miroslava Krála, aby
v dozorných radách pôsobili obč ania - zástupcovia obč ianskych
združ ení. Dosiahla by sa tým, najmä pokiaľide o televíziu, istá nezávislosť od vplyvu poslancov, v
prípadoch, keď bude kritizovaťich
konanie alebo prácu mesta č i primátora. Táto námietka ale nenaš la podporu poslancov, argumentovali, ž e sú tiež zástupcovia obč anov - a nie je ani vä č š ia záruka, ž e
z ástupcovia obč ianskych
združ ení budú v orgánoch dozorných rád nestrannejš í.
Na záver MsZ schválilo Zmluvu
o zriadení spoloč ného obecného
úradu so sídlom v Pezinku pre
obce Limbach, Vinič né, Vinosady
a Slovenský Grob pre pôsobnosť
na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, územného plánovania a stavebného
poriadku a ochrany prírody. (mo)

