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Vzhľadom na prípravu nové ho
rozpočtu na rok 2002, vyzývame
žiadateľov o príspevky z fondov
mesta na podanie svojich žiadostí.
Termín na podanie žiadostí je najneskô r do 28.2.2002. Žiadosti posú di príslušná komisia (kultú ry alebo športu) a potom sa rozhodne o
výške a použití príspevku.
Zá roveň chceme upozorniť, že
28. februá r je aj posledný termín na
podanie žiadostí o grant určený na
rozvoj kolektívneho mlá dežníckeho športu - basketbalu, futbalu,
há dzanej a volejbalu. Svoje žiadosti adresujte na Mestský ú rad
Pezinok, Radničné ná m. 7, 902
01 Pezinok, prípadne osobne doručte do podateľne mestské ho ú radu.
(mn)

V rá mci organizačnej štruktú ry Kultú rneho centra Pezinok vznikne nové
pracovisko Mestské informačné centrum a Mestská vinoté ka. V ná plni
bude mať poskytovanie informačných služieb a organizovanie prezentačných akcií a degustá cií vín.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo schvá lilo
Všeobecne zá väzné nariadenie č.
5/2001 o nakladaní s komuná lnymi
a drobnými stavebnými odpadmi.
Vo VZN sú vymedzené zá kladné
pojmy o odpadoch, pravidlá nakladania s nimi, zá kladné povinnosti
pô vodcu odpadu a systé m zberu a
zneškodňovania odpadov.
Sú časťou VZN je dô vodová
sprá va a príloha č. 1 o druhoch komuná lnych odpadov z podskupiny
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV.
Kompletný text tohto nariadenia
ná jdete na MsÚ - oddelení životné ho prostredia.
(msú )

V septembri sme informovali, že
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na zá klade výzvy Ú nie miest Slovenska schvá lilo finančnú pomoc v
sume 50 tisíc korú n obci Koškovce,
okr. Humenné , ktorá bola postihnutá tohtoročnými zá plavami.
Primá tor mesta Ivan Pessel
dostal list od starostu Koškoviec
Já na Horvá tha, v ktorom vyjadruje
v mene obyvateľov obce vď ačnosť
za prejavenú solidaritu a finančný
dar.
Koškovce patria k najťažšie postihnutým obciam na východnom
Slovensku. Pri povodni 25. jú la
bolo zaplavených 30 rodinných
domov, poľnohospodá rsky dvor,
prevá dzká rne podnikateľov, pošta,
zá kladná škola, obecná bytovka,
zničené boli cesty a ú roda poľnohospodá rov. Škody dosiahli sumu
22 milió nov Sk.
(mo)

Rozpočet mesta na rok 2001 v
príjmovej časti predstavoval 148
815 tisíc Sk. Plnenie k 30.9. činí
85 336 tisíc Sk, t.j. 57 percent.
Nízke plnenie je pri prevodoch z
fondov, spô sobené najmä čerpaním fondových prostriedkov
určených na rekonštrukciu Starej radnice a tepelné ho hospodá rstva.
V rozpočtových výdavkoch sa
rá talo so sumou 156 336 tisíc
Sk, skutočné plnenie za trištvrte
roka je 84 658 tisíc Sk, čiže 54
percent. Nízke plnenie spô sobila oneskorená realizá cia in-

Mestské zastupiteľstvo dňa 8.
novembra 2001 v sú lade so zá konom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
schvá lilo Všeobecne zá väzné
nariadenie č. 6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komuná lnych a drobných stavebných
odpadov.
V novom VZN sú stanovené
sadzby poplatkov za odpady na rok
2002 v Pezinku takto:
a) pri nehnuteľnosti a byte slú žiacom na bý vanie podľa poč tu osôb
prihlá sený ch na trvalý alebo prechodný pobyt:
1. 350 Sk na osobu prihlá senú na
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
v bytovom dome;
2. 250 Sk na osobu prihlá senú na
trvalý alebo prechodný pobyt v rodinnom dome;
b) pri nehnuteľnosti, byte alebo
nebytovom priestore, ktorého
vlastníkom alebo užívateľom je

♦ 15.10. rokoval primá tor Ivan Pessel
s riaditeľom Polikliniky Petrom Nagyom
o jej privatizá cii;
♦ 15.10. rokoval primá tor so zá stupcami PKB o možnosti využitia ich nových bankvých produktov pre mesto;
♦ 15.10. prijal primá tor zá stupcov
Tatra banky ohľadne využitia ich nových
služieb;
♦ 15.10. vyhlá sil primá tor výsledky
ankety Suvenír Pezinka;
♦ 16.-17.10. prijal primá tor delegá ciu z
Mladej Boleslavi;
♦ 22.10. rokoval primá tor so starostom obce Limbach Vladimírom Hrašnom o podmienkach poskytnutia zá ruky
na ú ver;
♦ 22.10. viedol primá tor výročné rokovanie so zmluvným partnerom firmou
Petmas;
♦ 22.10. rokoval primá tor s Dr. Hasenom a Petrom Nagyom o ohľadne možnosti odštá tňovania zdravotníckych
služieb;
♦ 23.10. rokoval primá tor s Olegom
Leontievom z firmy Kovoprojekta ekologické stavby vo veci odpadové ho hospodá rstva;

vestičných akcií, najmä prá c na
rekonštrukcii radnice a tepelné ho hospodá rstva, platieb za
terestriá lne vysielanie TV a za
plá nované prá ce na miestnych
komuniká ciach.
Plnenie rozpočtu v príjmovej i
výdavkovej časti rieši druhá novela rozpočtu mesta na rok 2001
(schvá lená MsZ 8.11.), v rá mci
ktorej boli rozpočtované ročné
prijmy znížené o 22 055 tisíc Sk a
výdavky o 21 323 tisíc Sk. Celkový deficit rozpočtu je 8 322 tisíc Sk, pričom nekrytá časť deficitu je 2 885 tisíc Sk.
(r)

Posledné tohtoročné riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční
13. decembra. Poslanci budú prerokú vať: rozpočet mesta na rok
2002, osobitné ekonomické zá mery, plá n tvorby a čerpania fondov
na rok 2002, VZN o dani z nehnuteľnosti, kontrolnú činnosť hlavnej
kontroló rky v roku 2002, vyhodnotenie činnosti orgá nov mesta, plá n
prá ce mestské ho zastupiteľstva a
mestskej rady na budú ci rok. Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke
MsZ na Štefá nikovej ulici o 8.30 h.
(r)

prá vnická osoba alebo fyzická
osoba - podnikateľ podľa priemerného poč tu zamestnancov, pri ktorý ch č innosti vzniká komuná lny
odpad:
1. ak preuká že, že využíva
množstvový zber - 150 Sk na zamestnanca, pričom za množstvový
zber platí uvedená osoba zmluvným partnerom Mesta Pezinok;
2. ak nepreuká že, že využíva
množstvový zber - 1200 Sk na zamestnanca;
c) pri nehnuteľnosti alebo byte,
slú žiacom na poskytovanie rekreač ný ch alebo ubytovacích služieb
podľa lôžkovej kapacity a podľa
poč tu zamestnancov:
1. ak preuká že, že využíva
množstvový zber - 100 Sk na lô žko
a zamestnanca, pričom za množstvový zber platí uvedená osoba
zmluvným partnerom Mesta Pezinok;

2. ak nepreuká že, že využíva
množstvový zber - 1200 Sk za lô žko a zamestnanca;
d) pri nehnuteľnosti slú žiacej na
individuá lnu rekreá ciu je poplatok
urč ený paušá lom - 890 Sk na jednu
nehnuteľnosť.
Poplatok platí poplatník na kalendá rny rok, pričom rozhodné skutočnosti na vyrubenie poplatku sa
berú do ú vahy podľa stavu k 1. januá ru spoplatňované ho obdobia.
Zmeny, ktoré nastanú počas spoplatnené ho obdobia je poplatník
povinný hlá siť na mestský ú rad do
15 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
Sadzba poplatku pri využití verejné ho priestranstva na ambulantný
predaj ovocia a zeleniny sa stanovuje paušá lom 1000 Sk.
Toto VZN nadobú da ú činnosť
dňom 1. januá ra 2002.
(msú )

♦ 24.10. viedol primá tor internú poradu zapisovateliek komisíí pre voľby do
vyšších ú zemných celkov;

♦ 30.10. rokoval zá stupca primá tora
Oliver Solga s riaditeľkou Kultú rneho
centra a riaditeľkou Galé rie z Mladej
Boleslavi;

♦ 5.11. rokoval primá tor so Zoltá nom
Raškom (Unicostav) a Pavlom Skovajsom (Portik) ohľadne rekonštrukcie Starej radnice;
♦ 5.11. rokoval primá tor na Krajskej
prokuratú re vo veci ná jomných vzťahov
Okresnej prokuratú ry;
♦ 5.11. viedol primá tor 1. stretnutie s
členmi komisií pre voľby do vyšších
ú zemných celkov.

♦ 19.10. sa primá tor zú častnil na medziná rodnej konferencii EUREGIO v
Poysdorfe v Rakú sku venovanej spoluprá ci Rakú ska, Slovenska a Moravy;
♦ 19.10. sa zá stupca primá tora zú častnil na stretnutí s dô chodcami v Kultú rnom centre;
♦ 20.10. delegá cia mesta vedená primá torom sa zú častnila na oslavá ch 75.
výročia partnerské ho mesta Neusiedl
am See;
♦ 25.10. sa zá stupca primá tora zú -

častnil na spomienkovom akte pri hroboch Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera a na koncerte v rá mci hudobné ho
festivalu E. Suchoňa;
♦ 25.10. sa primá tor zú častnil na stretnutí skupiny primá torov s premié rom
Mikulá šom Dzurindom;
♦ 26.10. sa zá stupca primá tora zú častnil na Koncerte generá cií spojenom
s prezentá ciou knižky a CD Pezinok Bigbeatown ;
♦ 27.10.-4.11. sa zú častnil primá tor
ako člen výberovej komisie Pilotnej grantovej sché my na služobnej ceste do
Francú zska, Talianska a Š vajčiarska;
♦ 29.10. sa zá stupca primá tora zú častnil na výberovom konaní na reštaurá torské prá ce v Starej radnici;
♦ 30.10. zá stupca primá tora bol kurá torom výstavy výtvarníkov z Neusiedl
am See v Klube 22 v Bratislave;
♦ 1.11. sa zá stupca primá tora zú častnil na podujatí Pamiatka zosnulých na
cintorínoch v Pezinku a na Cajle;
♦ 5.11. otvoril zá stupca primá tora
výstavu výtvarníka Dorde Ivanova z
Juhoslovanskej zväzovej republiky a
privítal veľvyslanca a konzula tejto krajiny;
♦ 6.11. viedol primá tor delegá ciu
mesta a regió nu na prezentá cii Malokarpatské ho regió nu na Veľvyslanectve SR
vo Viedni;
♦ 9.11. sa zú častnil primá tor v Bratislave na seminá ri k reforme verejnej
sprá vy.

