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Š tatút mesta
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí28. februára schválilo Š tatút mesta Pezinok. Š tatút
upravuje vnútornú organizáciu
mestskej samosprávy, š truktúru,
usporiadanie, právomoci a vzájomné vzť ahy orgánov a organizačných jednotiek a ich hlavné úlohy. Súčasť ou š tatútu sú organizačná š truktúra mestskej samosprávy a mestské ho úradu a iné
úpravy a pokyny upravujúce organizáciu a riadenie orgánov mesta a
jeho organizačných jednotiek.
Š tatút nadobudol účinnosť 1.3.
2002. Súčasne bol zruš ený doteraz platný Organizačný poriadok
mestskej samosprávy.
(mo)

Do funkcie hlavnej kontrolórky
mesta bola znovu navrhnutá a zvolená doterajš ia kontrolórka Elena
Antalová, ktorá sa na tomto poste
plne osvedčila.
Novelizovaný zákon o obecnom
zriadení č. 453/2001 ustanovuje,
že hlavnú kontrolórku volía odvoláva mestské zastupiteľstvo. Dĺžka
funkčné ho obdobia je stanovená
na š esť rokov.
(mo)

Najbližš ie zasadnutie Mestské ho
zastupiteľstva sa uskutoční 25.
apríla. Poslanci sa budú zaoberať
najmä rozborom hospodárenia
mesta a mestských firiem za minulý
rok, vyhodnotením separované ho
zberu a stavom životné ho prostredia.
Zasadnutie sa začína o 8.30 hod.
v zasadačke MsZ na ul. M.R. Š tefánika č. 10.
(mo)

Zo zákona č. 42/1994 Z.z. a neskorš ích predpisov a noviel vyplývajú pre mesto úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (COO).
Podľa osobitnej správy, ktorú prejednávalo mestské zastupiteľstvo,
v roku 2001 bola pozornosť na
úseku COO venovaná pripravenosti mesta na vznik mimoriadnych
udalostína jeho teritóriu, aktualizácii plánov ochrany obyvateľstva,
najmä vyrozumeniu, varovaniu,
ukrytiu a zabezpečeniu prostriedkami protichemickej ochrany a
údržbe a oš etrovaniu š peciálnej
techniky a materiálov CO. Aj napriek zložitým ekonomickým podmienkam mesto v rámci svojich
možnostíúlohy COO splnilo.
V roku 2002 budú úlohy CO zamerané na zdokonalenie pripravenosti
riadiacich pracovníkov samosprávy pri ochrane života, zdravia majetku občanov, prehodnotenie potreby odborných jednotiek CO k
vykonaniu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri mimoriadnych udalostiach, zabezpečenie vykonávania prípravy občanov
na sebaochranu a vzájomnú pomoc, upresnenie dokumentácie
COO a iné aktuálne úlohy.

Do redakcie sme dostali list anonymné ho pisateľa, ktorý položil dve
otázky primátorovi mesta Ing. Ivanovi Pesselovi:
1. Dokedy dopustíte, aby Kabel Plus
zvyš oval ceny za káblovú televíziu
(KT) ? Neurobili ste nič pre občanov
Pezinka.
2. Prečo ste nenasledovali príklad
primátora mesta Trnava a nepodali
návrh na súd proti neúmerné mu zvyš ovaniu cien za KT?
Odpoveď na prvú otá zku
Ing. Pessel: - Nie je pravda, ž e
mesto neurobilo nič pri zvýšení cien
za služ by ká blovej televízie. Pri prvom zvýš ení cien z 1.1. 1999 (asi o
30%) podalo mesto prostredníctvom
hlavnej kontroló rky sťaž nosť na
Sprá vu finančnej kontroly s ná vrhom, aby vykonali kontrolu v spoločnosti Kabel Plus a.s. Výsledok kontroly je v odpovedi SFK Bratislava.
Citujeme:
Na základe Vaš ej požiadavky zo dň
a
14.4. 1999 na vykonanie cenovej kontroly zameranej na posúdenie cien
služieb poskytovaných v oblasti
rozvodu káblovej televízie pre občanov
mesta Pezinok a.s. Kabel Plus Bratislava od 1.1. 1999 Vám oznamujeme
nasledovné stanovisko:
Káblová televízia je podľa § 6 vyhláš ky MF SR č. 87/1996, ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách
považovaná za prirodzený monopol.

Oprávnenosť výš ky cien jednotlivých
služieb bola posúdená v zmysle odst. 3
§ 6 citovanej vyhláš ky ako u regulovaných cien t.j. na základe preukázaných
ekonomicky oprávnených nákladov a
primerané ho zisku.
Kontrola posúdila výsledné kalkulácie
nákladov za roky 1996-98 z hľadiska
zahrnutia ekonomicky oprávnených
nákladov a primerané ho zisku. Kontrolou bolo zistené , že cena základnej programovej ponuky - Š tandard a rozš írenej ponuky PLUS platná v jednotlivých
časových obdobiach uvedených rokov
nedosiahla úroveňoprávnených nákladov, pričom spoločnosť Kabel Plus v
rokoch 1996-98 nezahrnula do kalkulácie nákladov zisk.
Pri určenícien platných od 1.1. 1999
spoločnosť Kabel Plus vypracovala
kalkuláciu predpokladaných nákladov
na rok 1999. Cenový nárast pri ponuke
Š TANDARD (t.č. MINI) zo 45 Sk na 89
Sk tak, ako aj pri ponuke PLUS (t.č. KLASIK) zo 180 Sk na 255 Sk vychádzal z
predpokladané ho nárastu niektorých
nákladov oproti skutočným nákladom
roku 1998 a zakalkulovania zisku vo
výš ke 14,62%.
Vykonanou cenovou kontrolou v a.s.
Kabel Plus zameranou na dodržiavanie
pravidiel vecné ho usmerň
ovania cien
káblovej televízie za roky 1996-98 ako i
pri určení ponukovej ceny platnej od
1.1. 1999 nebolo zistené poruš enie
cenovej disciplíny.
Ľudovít Kavjak
riaditeľSFK

Odpoveď na druhú otázku
Ing. Pessel: - Na
zá klade interpelá cie poslancov na
MsZ ž iada mesto
spoločnosť UPC o
vysvetlenie, ako sa

bude rieš iť otá zka úpravy cenníka v
súlade so sprá vnym konaním voči
UPC a ako bude UPC rieš iťvrá tenie
cenových rozdielov podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu. Po
vyjadrení spoločnosti UPC budeme
občanov mesta o rieš ení daného
problému informovať.
List mesta UPC:
Po prevzatífirmy Kabel Plus do UPC
Slovensko s.r.o. začali byť problé my s
cenou služby pre užívateľov. Jednalo
sa o cenu 280 Sk. Viem, že správne
konanie vo veci bolo ukončené v neprospech UPC a následne mal byť vydaný nový cenník. Miesto toho nám bol
doručený cenník na 306 Sk mesačne.
Predpokladám, že vä čš ina užívateľov z
dôvodu, aby neboli odpojení aj novú
cenu od 1.2. 2002 platí.
Paradoxom zostáva, že v celej republike protestovali k cene 280 Sk, pričom v
Pezinku eš te za firmy Kabel Plus bola
od 1.1. 2000 určenácena 290 Sk.
V horeuvedenej súvislosti Vás žiadam
o vysvetlenie nasledovných otázok:
1. Kedy bude upravený cenník v súlade
so správnym konaním vo veci nesprávnej ceny 280 Sk?
2. Ako sa bude rieš iť vrátenie rozdielu
užívateľom vo vš eobecnosti a ako užívateľom z Pezinka, ktorí už od 1.1.
2000 platia 290 Sk a v súčasnosti dokonca už 306 Sk?
Uvedomujeme si, že ide o službu medzi Vaš ou firmou a jednotlivými užívateľmi TKR, teda priamym účastníkom
tohto právneho vzťahu nie je mesto, ale
túto žiadosť predkladáme v záujme
naš ich obyvateľov (užívateľov TKR),
aby sme ich čím skôr mohli informovať.
Zároveňvyslovujeme presvedčenie, že
preplatky ceny sa vrátia obyvateľom čo
najskôr a hlavne, že sa vrátia mimosúdnou cestou. JUDr. Ladislav Š afár
prednosta MsÚ Pezinok

Na Mestskom úrade v Pezinku bolo v roku 2001 prijatých a vybavovaných 20 sťažností, z toho 11 oprávnených, jedna čiastočne oprávnená a 8 neoprávnených.
Oprávnené sť ažnosti sa týkali pravidiel spolunažívania, miestnych poplatkov, chovu zvierat, dani z nehnuteľnosti, dodržiavania stavebné ho zákona, dopravné ho
Poslanci Vyš š ieho územné ho celku (VÚ C) za vo- značenia a majetku mesta.
lebný obvod 7 (zľava - Peter Č ervenka, Stanislav SoboPrijatá bola aj jedna petícia občanov - vo veci neta, Richard Demovič a Ivan Pessel) sa 12. februára súhlasu s výstavbou 24 bytov na Muš káte. Táto bola postretli s primátormi miest a starostami obcíokresu Pezi- súdená ako neopodstatnená.
nok. Informovali ich o doterajš ej činnosti v regionálnom
Podľa konš tatovania hlavnej kontrolórky mesta
parlamente a zaujímali sa o najpálčivejš ie problé my vo sťažnosti a petície boli vybavené v súlade so zákonom
volebnom obvode, ktorých rieš enie chcú v orgánoch číslo 152/98 Z.z. o sť ažnostiach a zák. 85/1990 Z.z. o
VÚ C spoločne presadzovať.
(mo) petičnom práve.
(mo)

• 18.2. rokoval primátor so Slovenskou správou ciest o rieš ení križovatky na Š enkvickej
ulici;
• 18.2. rokoval primátor Ivan Pessel s Vierou
Moravčíkovou ohľadne atelié ru Š tefana Prokopa;
• 18.2. prijal primátor víťazov 9. ročníka ankety Najlepš ia predajňa roku 2001;
• 12.3. rokoval primátor s mestským kronikárom Petrom Wittgrúberom o kronike a príprave
projektu vybudovania siete cyklochodníkov v
Malokarpatskom regióne;
• 12.3. viedol primátor stretnutie poslancov
Bratislavské ho VÚ C so starostami a primátormi Malokarpatské ho regiónu;
• 12.3. rokoval zástupca primátora Oliver
Solga na Pamiatkovom ústave v Bratislave
ohľadne dokončenia výskumu na Radnici.

• 19.2. rokoval primátor so zástupcami pezinských lekární o rieš ení pohotovostných
služieb;
• 19.2. sa zúčastnil primátor na rokovanívo
veci rekonš trukcie tepelné ho hospodárstva;
• 20.2. sa zúčastnil zástupca primátora na
otvorení výstavy fotografií Jána Š trbu v partnerskom meste Mladá Boleslav;
• 21.2. viedol primátor v Slovenskom Grobe
zasadnuitie Združenia miest, obcía mestských
častíMalokarpatské ho regiónu;
• 27.2. sa zúčastnil zástupca primátora na
zasadnutíKultúrnej komisie, ktorá rozhodovala
o pridelenígrantov na rok 2002 z fondu kultúry;
• 4.3. sa zúčastnil primátor na valnom zhromaždeníKlubu podnikateľov mesta Pezinok;
•

5.3. sa zúčastnil primátor na výberovom

konanína dodávateľa rekonš trukcie tepelné ho
hospodárstva;
• 6.3. sa zúčastnil primátor na zasadnutí
výboru na hodnotenie projektov uchádzajúcich
sa o podporu z Pilotnej grantovej sché my MH
SR;
• 7.3. primátor a zástupca primátora sa
zúčastnili na otvorenívýstavy Baníctvo a minerály Malých Karpát v Západoslovenskom múzeu v Trnave;
• 8.3. rokoval primátor v Modre o rozhľadni
na Veľkej Homole;
• 8.3. sa zúčastnil primátor na zasadnutí
Komisie š portu, ktorá rozhodovala o grantoch
na podporu š portu v roku 2002;
• 11.3. sa zúčastnil primátor na rokovaníso
zmluvným partnerom Lesy, š .p.;
• 12.3. sa zúčastnil primátor na rokovanís
odborom š kolstva Okresné ho úradu v súvislosti s prípravou prechodu kompetencií na
mesto od 1.7.;
• 13.3. sa zúčastnil primátor na verejnom
zhromaždení s občanmi k návrhu územné ho
plánu zóny Pezinok Juh - Sahara I.

