Paradox v titulku sa v tomto prípade
týka klebiet a výmyslov na úrovni, ako
sa ľudovo hovorí "agentúry JPP", teda: jedna pani povedala. Nebolo by to
v našich zemepisných šírkach nič
zvláštne, akosi sme si ešte stále neodvykli od stínania hláv tým, ktorí prečnievajú nad sivý priemer. Neoverené
informácie sa rýchlosťou blesku šíria
mestom a nabaľujú sa o ďalšie detaily
ako snehová guľa. Aktérom prekvapujúcich a neraz absolútne protichodných rozhodnutí je primátor alebo
aspoň neadresné vedenie mesta.
Vždy znovu ma moje okolie ubezpečuje, že je to skoro normálne a že si
na to treba zvyknúť a nevšímať si to.
Možno majú pravdu, možno však
stačí málo. Napríklad položiť si otázku: Komu to slúži? Komu alebo čomu
môže poslúžiť šírenie dezinformácií,
ktoré sú vydávané ako zaručené a
často podložené menami ľudí, ktorí
majú výmyslu dodať na hodnovernosti. Spomeniem z ostatného obdobia
aspoň niekoľko príkladov. Prvým bolo
ubezpečovanie, že mesto nedovoľuje
nadstavby podkroví alebo zmeny
striech z plochých na obyvateľné podkrovie. A to práve v období keď vedenie mesta v tomto volebnom období
samo iniciovalo intenzifikáciu a zvyšovanie počtu obytných priestorov v
bližšom i vzdialenejšom centre mesta.
Ďalšou, skoro úsmevnou informáciou,
bolo tvrdenie, že mesto už nepovolí
otvorenie ďalšej reštaurácie či kaviarne. A to práve v čase keď ich je v Pezinku 156, všetky fungujú a mesačne
pribúdajú ďalšie. Dlhodobou tendenciou vedenia mesta je preto v tejto
súvislosti usporadúvať práve čo najviac kultúrnych a spoločenských podujatí (ako sme sa o tom mali možnosť
presvedčiť aj v tomto mesiaci), aby
bola "obložnosť" týchto zariadení čo
najviac vyťažená, aby chodilo čo najviac hostí z Bratislavy a nášho regiónu, ale i zo zahraničia do týchto zariadení, ktorých kvalita znesie akékoľvek
porovnanie. Služby v tejto oblasti sú
ekonomicky oveľa efektívnejšie ako
ťažký priemysel alebo čokoľvek iné.
Možno si často v plnej miere ani neuvedomujeme ten obrovský potenciál, ktorý iba začíname využívať a
rozvíjať. Nikto z nás preto nevidí dôvod takúto činnosť obmedzovať či
brzdiť.
V tejto téme by som, samozrejme,
mohol pokračovať aj uvedením ďalších ukážok, ale je to, myslím si, zbytočné. Stačí totiž naozaj málo – využiť
svoje zákonné právo byť informovaný
o čomkoľvek, čo sa občana dotýka.
Na to slúži nielen Kancelária prvého
kontaktu, ale aj primátor, ktorý dobrovoľne nemá stanovené úradné hodiny
a je každému občanovi k dispozícii
kedykoľvek. Môže však na to slúžiť aj
každá prvá streda v mesiaci, keď "slúžia" občanom poslanci MsZ. A všetci
spoločne vám dokážeme zabezpečiť
pravdivú a neskreslenú informáciu o
čomkoľvek, čo vás ako občana zaujíma. Preto nie je ani najmenší dôvod
spoliehať sa na výmysly a hlúposti
nemenovaných "informátorov" zo
spomínanej agentúry.
Oliver Solga, primátor

Dňa 23. júna sa konalo mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Pezinku s cieľom rozhodnutia o
proteste prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2006,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97
o vyhlásení záväzných častí územného plánu.
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III bol doručený na
Mestský úrad 26. mája 2006. Namieta v ňom proti porušeniu právnych
predpisov: § 39 ods. 4 zákona o odpadoch, § 123 Občianskeho zákonníka,
§ 5 ods. 5 a ods. 10 zákona o odpadoch a § 25 Stavebného zákona.
Právne oddelenie Mestského úradu
vypracovalo stanovisko v závere ktorého neodporúča protestu prokurátora Pd 2049/06-37 vyhovieť. V ta-

komto prípade môže generálny prokurátor podať Ústavnému súdu SR
návrh na začatie konania o súlade
právnych predpisov.
Keďže Mesto pred Ústavným súdom SR môže zastupovať len advokát a je veľmi pravdepodobné, že celá kauza pred ÚS skončí, primátor
Mesta podpísal splnomocnenie a
zmluvu o poskytovaní právnych
služieb s advokátskou kanceláriou
Evy Kovačechovej. Táto advokátska
kancelária vypracovala svoje stanovisko v ktorom odporúča protest prokurátora odmietnuť ako neopodstatnený.
Po diskusii k tomuto problému poslanci Mestského zastupiteľstva rozhodli protestu prokurátora nevyhovieť.
(r)

Spoločnosť IRI, a.s., ktorá vlastní
Areál zdravia na Rozálke, znovu
uvažuje o výstavbe štvorhviezdičkového hotela s relaxačným centrom.
Hotel by mal stáť v susedstve
súčasného areálu a bude mať tri
nadzemné podlažia so 60 izbami.
Na prvom poschodí bude reštaurácia, bar, fitness, soláriá a masážne

priestory. Na 2. a 3. poschodí budú
izby, apartmány a kongresová hala.
Súčasťou 90 metrov dlhého hotela
bude aj prekrytie dvoch existujúcich
tenisových kurtov. S realizáciou by
mali začať už na jeseň tohto roku.
O výstavbe hotela spoločnosť IRI
uvažovala už pred niekoľkými rokmi,
ale vtedy z výstavby zišlo.
(mo)

Čoraz častejšie sa aj v našom meste stretávame s tým, že rôzne
súkromné oslavy a jubileá sú spojené s ohňostrojom, a to najmä v neskorých nočných hodinách. Ohňostroj sprevádzaný delobuchmi a ďalšou pyrotechnikou pôsobí negatívne nielen na spánok detí a dospelých, ale môže mať negatívny vplyv aj na psychiku niektorých ľudí. Upozorňujeme preto občanov, že ohňostroje a ďalšie pyrotechnické produkcie podliehajú súhlasu primátora, a ich použitie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie. V opačnom prípade hrozí organizátorovi
vysoká pokuta.
(MsÚ)

V dňoch 8. – 9. júna sa konala konferencia GGIT
2006 na Štrbskom Plese, ktorú organizovala spoločnosť CORAgeo s.r.o. Na tomto podujatí okrem iného
udeľovali ceny mestám a obciam za aktívny prístup k
zavádzaniu informačných technológií v samospráve.
Za posledný rok dostali ceny tri mestské úrady na Slovensku: Košice, Pezinok a Senica.
Mesto Pezinok v priebehu dvoch rokov dobuduje
Geografický informačný systém (GIS). Bude to vďaka
úspešnému schváleniu čerpania peňazí z európskych štrukturálnych fondov v objeme vyše 6 mil. Sk,

Mesto Pezinok dosiahlo v minulom roku priaznivé hospodárske výsledky s prebytkom 26,5
milióna Sk. Ako je to s dlhmi, má
Mesto nejaký úver?
Ing. Jana Pešková, vedúca finančného oddelenia MsÚ Pezinok: – Áno, má dve úverové zmluvy. Prvá je na bankový úver na
rekonštrukciu mestskej plavárne,
táto bola prevzatá od Podniku bytových služieb, keď plaváreň
prešla do majetku Mesta. K 31. 5.
2006 má nesplatený úver zosta-

Slovenský inštitút vo Viedni hostil
22. júna delegáciu poslancov MsZ
z Pezinka na čele s primátorom
Oliverom Solgom, ktorý otvoril výstavu fotografií známeho fotografa
Jána Štrbu. Súčasťou výstavy bola
aj prezentácia pezinských vinárov
a firiem Víno Borik, Karpatská perla, Víno Hacaj a Víno Ludvik. Odborný výklad poskytla Ing. Anna
Hanúsková z Mestskej vínotéky.
Degustácia sa tešila veľkej pozornosti návštevníkov inštitútu, ale i
médií, ktoré prejavili záujem propagovať Pezinok vo svojich novinách a časopisoch.
(s)

Pamätnú tabuľu hudobnému
skladateľovi Eugenovi Suchoňovi
a jeho bustu odhalili v Piešťanoch
v piatok 2. júna na rohu ulice pomenovanej po našom slávnom rodákovi a rekonštruovanej pešej zóny.
Na slávnosti sa na pozvanie primátora Piešťan Rema Cicutta zúčastnil aj primátor Oliver Solga s
manželkou a najbližšia rodina
umelca. Autorom pamätníka je
mladý sochár Roman Hrčka. (s)

Tradičný turnaj mestských polícií
v sálovom futbale sa uskutočnil
26. mája v športovej hale SOU na
Komenského ulici za účasti družstiev zo Slovenska i z Čiech. Darilo sa najmä domácim, mužstvo
Mestskej polície z Pezinka totiž
prvýkrát turnaj vyhralo.
(s)

pričom Pezinok sa javí ako jediné mesto na Slovensku, ktorému sa podarilo tento projekt podať a ktorý
schválilo Ministerstvo výstavby SR.
Súčasťou systému bude aj Web-portál, ktorý umožní zverejniť ešte viac informácií občanom aj v grafickej podobe. Občan bude môcť vyplňovať žiadosti a
formuláre priamo cez internet a bude môcť nahliadnuť aj do svojich osobných údajov a väzieb, ktoré má
k dispozícii samospráva pri dodržaní zákona o
ochrane osobných údajov.
Alexander Pravda

tok istiny 13 044 850 Sk, posledná
splátka je splatná 18. 1. 2010.
Druhý úver bol poskytnutý Štátnym fondom bývania v roku 2005
na výstavbu bytov na Zumberskej
ulici v sume 17 233 000 Sk. Úver
bol poskytnutý na 30 rokov s výhodnou úrokovou sadzbou jedno
percento. K 31. 5. 2006 bol stav
nesplatenej istiny 16 862 152 Sk.
Záväzky vyplývajúce z úverových
zmlúv si mesto Pezinok plní v stanovených lehotách.
(mo)

Keďže prvá streda v júli padne
na piateho, keď je štátny sviatok,
poslanecký deň sa presúva na
druhú stredu, teda 12. júla. V uvedený deň od 16. – 18. hod. budú
mať občania na Mestskom úrade,
v miestnosti č. 19, príležitosť stretnúť sa s vybranými poslancami
Mestského zastupiteľstva. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste, či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.
(EL)

