Nezávislý kandidát, volebný obvod č. III, č. 9.
Narodil sa 4. 4. 1956. Vzdelanie: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave. Povolanie:
rušňovodič. Stav: ženatý, tri deti. Aktivity: predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Záujmy: rodina, vinohradníctvo a vinárstvo,
šport.
Pretože už veľa rokov žijem so svojou rodinou na sídlisku Sever veľmi dobre poznám problémy a starosti jeho obyvateľov. Hľadanie ich
riešenia ma priviedlo k rozhodnutiu, aby som
kandidoval do mestského zastupiteľstva a zastupoval tak záujmy tejto
časti mesta. Rovnako, ako ,,starý" Pezinčan, poznám aj ostatné časti
môjho volebného obvodu a ľudí, ktorí tu bývajú.
Mojou prioritou bude najmä riešenie sídliskovej dopravy, ale aj riešenie problémov s parkovaním a životným prostredím ako celkom. Aj
keď sa v poslednom období aj u nás veľa urobilo, predsa len ešte chýbajú nové detské ihriská a plochy na šport pre odrastenejšiu mládež.
Samozrejmosťou by mali byť aj športoviská a miesta na oddych pre
nás, dospelých. Veľkou, ale nutnou investíciou, bude aj vyasfaltovanie
rozpadajúcich sa betónových ciest a chodníkov. Ako poslanec MsZ by
som sa chcel podieľať aj na spoločenských a športových aktivitách
mesta a tiež chcem ponúknuť, tak ako doteraz, spolu so svojimi kolegami z Dobrovoľného hasičského zboru pomoc mestu, najmä v mimoriadnych situáciách, ale aj pri organizovaní mládežníckych športových
súťaží a spoločenských podujatí. Tiež by som chcel, ako vinohradník a
vinár, pomôcť pri ochrane a zveľaďovaní pezinských viníc a pri propagácii vinárstva.
Ako nezávislý kandidát podporujem, aj so svojimi priateľmi – hasičmi, kandidatúru Olivera Solgu na primátora mesta, už i preto, že ho
dlhé roky poznáme a uznávame jeho odborné schopnosti i ľudské
vlastnosti.

V nedávnej relácii Televízie Pezinok Téma sme sa spolu s primátorom Oliverom Solgom a Doc. Reném Bílikom, členom Mestskej rady, zaoberali hodnotením Programového vyhlásenia MsZ v Pezinku za obdobie rokov 2002 –
2006. Vzhľadom na značne rozsiahlu tému a množstvo diváckych otázok
sme sa z časových dôvodov nestihli zaoberať veľmi dôležitou otázkou a to je
ekonomická stabilita mesta, rozpočet a dopad fiškálnej decentralizácie na
ekonomický chod mesta. Z toho dôvodu si vás dovolím v stručnosti informovať aspoň o základných ukazovateľoch ekonomického vývoja mesta Pezinok.
Súčasné MsZ a nové vedenie mesta nastúpilo v roku 2002 cestu pokračovania budovania a rozvoja mesta. Dovolím si povedať, že sme pokračovali v
dobre rozbehnutej ekonomickej pozícii mesta a mali sme vytvorené slušné
základy pre ďalšie zveľaďovanie nášho mesta a jeho ekonomickej prosperity.
Bolo treba ale zmeniť určitú filozofiu a spôsob nakladania s mestským majetkom, lebo sme chceli výjsť v ústrety občanom. Mám na mysli napr. predaj pozemkov pod chatami a ich okolí, o ktoré sa títo ľudia dlhé roky starali a
zveľaďovali tým mestský majetok, predaj pozemkov pod garážami, ktoré mali
občania nevysporiadané a tiež predaj mestských pozemkov ako nevyužiteľného verejného priestranstva na rozšírenie rodinných domov prípadne
prístavby. Prejavilo sa to v príjmoch do mestskej pokladnice a tým sme si vytvorili možnosť financovať nové chodníky, parkoviská alebo opravovať školské budovy a vylepšovať materiálno-technické vybavenie materských škôl a
sociálnych zariadení, ktoré mesto prevzalo od štátu, ale bez dostatočného
financovania.
Veľmi dôležitým krokom bolo zavedenie fiškálnej decentralizácie od 1. januára 2005. To znamená, že štát prerozdelil výber dane z príjmu fyzických
osôb pre mestá a obce vo výške 70,3 % . Tým sa nám opäť mestský rozpočet
o niečo navýšil. Nárast v príjmoch sme zaznamenali aj vďaka zvýšenej disciplíne pri platbách dani z nehnuteľností právnických aj fyzických osôb a pri výbere poplatkov od obyvateľov mesta (odpady, záber verejného priestranstva,
atď.). Pre ilustráciu uvádzam výšku rozpočtu mesta Pezinok od r.1998 až do
roku 2006 a návrh na rok 2007:
Rok
Skutočné príjmy v mil. Sk
Skutočné výdavky v mil. Sk
1998
139
136
1999
121
123
2000
253
250
2001
132
133
2002
208
191

Volebný obvod III, č. 1. Narodil som sa 7. 11.
1961 v Partizánskom. Som absolvent Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Som ženatý a
som otec dvoch detí. Moje povolanie je vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg.
Záujmy: Vediem stolnotenisový klub na ZŠ Na
bielenisku ako hlavný tréner detí.
Človek nemusí byť narodený v meste, ktoré
si neskoršie vyberie za svoj domov a ktoré si
obľúbi. Môže však rovnako dobre vnímať a
snažiť sa riešiť problémy, s ktorými sa denne stretáva vo svojom okolí. Z tohto dôvodou som sa rozhodol po prvýkrát kandidovať za poslanca v treťom volebnom obvode pod č. 1. Sídlisko Sever ale aj jeho
okolie potrebuje niekoľko riešení, ktoré sú neodkladné.
Sú to:
– riešenie dopravy a najmä vytvorenie nových parkovacích miest;
– vyasfaltovanie betónových chodníkov a ciest, ktoré sa rozpadajú;
– rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie nových plôch na šport
a rekreáciu;
– väčšia podpora športu, najmä detí a mládeže, ako i transparentný
spôsob prerozdelenia peňazí z rozpočtu mesta a získavanie sponzorov;
– väčšia pozornosť životnému prostrediu, najmä vyčisteniu potoka
Saulak a jeho využitie na rekreačné účely.
Vážení spoluobčania, v prípade, že sa rozhodnete dať mi svoj hlas,
ubezpečujem vás, že urobím všetko preto, aby som naplnil spomínané predsavzatia a podieľal sa na zlepšení životných podmienok
na sídlisku Sever a v celom mojom volebnom obvode. Želám vám v
deň volieb šťastnú ruku pri výbere kandidátov a prosím vás, aby ste
sa na nich zúčastnili v čo najväčšom množstve.

Volebné obdobie 2002 - 2006
Rok
Skutočné príjmy v mil. Sk
2003
238
2004
347
2005
377
2006 – rozpočet
360
Návrh rozpočtu
na rok 2007
470

Skutočné výdavky v mil. Sk
238
347
377
predpoklad – 360
470

Už z týchto čísiel je vidieť dynamiku rozvoja mesta Pezinok, aj keď musím
upozorniť, že v návrhu rozpočtu na r.2007 je zahrnutý predpokladaný úver
vo výške 40 mil. Sk na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č.9 a
predpokladaný príjem z predaja časti územia Rozálka. To, že mesto Pezinok je na dobrej ekonomickej úrovni svedčí aj priradenie ratingového hodnotenia Slovenskou ratingovou agentúrou v hodnotách:
BBB – (stabilný výhľad)
Dlhodobý korunový rating
BB +
Dlhodobý devízový rating
S2
Krátkodobý rating
Krátkodobé hodnotenie mesta je najlepšie možné krátkodobé ratingové
hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB -.
Je treba uviesť, že miera nezamestnanosti sa pohybuje pod úrovňou 4 %.
V oblasti strategického rozvoja má mesto definovanú jasnú víziu o svojom
budúcom profile. Mesto vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania
a zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľov.
Veľmi dôležitým zdrojom do rozpočtu mesta boli aj finančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pezinok získal vo volebnom období 2002 – 2006 z týchto prostriedkov 37 mil. Sk. Najvýznamnejšie projekty z hľadiska pridelenia financií sú: Bezbariérový areál rekreácie a športu
– 22 mil. Sk (Športový štadión Komenského ul.), Geografický informačný
systém – 6 mil. Sk, Rekonštrukcia amfiteátra – 3,7 mil. Sk a ďalšie.
Záverom môjho príspevku chcem poďakovať všetkým občanom mesta
Pezinok za prejavenú dôveru, za pomoc pri realizácii volebného programu
a zaželať príjemný život v našom krásnom a prosperujúcom meste.
Ing. Juraj Pátek
zástupca primátora mesta Pezinka

