PRÍLOHA PEZINČ ANA

Vý chodiskami programového vyhlásenia
MsZ v Pezinku na roky 1998 - 2002 Demokratickásamospráva - spokojní Pezinč ania bohaté mesto sú dosiahnuté vý sledky a
splnenie volebného programu za uplynulé
volebné obdobie :
· vybudovanie demokratickej a funkč nej Mestskej samosprávy;
· ekonomická stabilita a komplexný rozvoj mesta;
· podpora rozvoju podnikateľský ch aktivít - podpora zamestnanosti;
· prinavrátenie š tatú tu okresného mesta Pezinku;
· splnením volebného programu vyrieš enie dôležitý ch problémov mesta;
Spracovanie a schválenie najzákladnejš ích
rozvojový ch dokumentov mesta:
- Mestský ú zemný systém ekologickej stability
- Ú zemný plán sídelného ú tvaru Pezinok
- Ú zemné plány vš etký ch rekreač ný ch oblastí
- Pasport verejnej zelene
· ukonč enie plynofikácie Grinavy;
· dobudovanie Domu penziónu pre dôchodcov
so 60 malometrážnymi bytmi;
· otvorenie nový ch priestorov Obchodnej akadémie s podielom mesta v 4/10 majetkovej ú č asti;
· sprevádzkovanie káblovej TV v meste s napojením zhruba 4000 bytov a zriadenie mestského televízneho š tú dia;
· vybudovanie nový ch komunikácií Holubyho,
Š afárikova a č asťul.Rázusovej pri amfiteátri;
· vyrieš enie základnej obchodnej vybavenosti
sídliska Sever;
· vybudovanie nového kú paliska na sídlisku Sever;
· vybudovanie komunikácií a parkovísk na sídlisku Sever;
· rekonš trukcia Radnič ného námestia;
· rekonš trukcia a vybudovanie novej zelene na
ú zemícelého mesta;
· postupne sa dostáva do závereč nej etapy privatizácia komunálnych bytov;
Základný m cieľ om programového vyhlásenia MsZ Demokratická samospráva spokojní Pezinč ania - bohaté mesto na roky
1998 - 2002 je pokrač ovať v budovaní a rozvoji Pezinka ako:
- mesta so stabilný mi demokratický mi orgánmi
samosprávy s vysoký m podielom obč ianskych
aktivít;
- centra Malokarpatského regiónu s vý znamom sídla okresu s komplexný m rozvojom, s
primeraný m hospodárskym a vý robný m zázemím, s dôrazom na rozvoj samosprávy, š tátnej
správy, vý robnej sféry a podnikania, obchodu a
služieb, vzdelávania a kultú ry, cestovného ruchu, zdravotníctva, sociálnej sféry a š portu;
- atraktívneho sídla vzhľadom na jeho vý znamnú polohu, prírodné a historické prostredie
a blízkosťk hlavnému mestu SR Bratislavy;
Základný cieľ programového vyhlásenia
Demokratickásamospráva - spokojní Pezinč ania - bohaté mesto budeme rozvíjať v jednotlivý ch oblastiach:

l Č innosť ou samosprávy v rámci samosprávnej demokracie budeme podporovať
ú č asť obč anov na riadení mesta, najmä prácou v komisiach mestského zastupiteľ stva,
odborný ch komisiách a formami priameho
kontaktu volený ch funkcionárov s obč anmi.
Plnenie: MsZ na svojom ustanovujú com zasadnutí zvolilo odborné komisie z radov poslancov a z radov obč anov odborníkov, ktoré sú
iniciatívnymi a kontrolný mi orgánmi MsZ. Na
svojich zasadnutiach sa zaoberajú problematikou prípravy materiálov do orgánov mesta ako i
koncepč ný mi otázkami rozvoja mesta. Hodnotia tiež pripomienky v jednotlivý ch oblastiach
č innosti a navrhujú primátorovi, MsR a MsZ
svoje odporú č ania.
l Budeme pokrač ovať v dobrej spolupráci
s orgánmi miestnej štátnej správy, s politický mi stranami, cirkvami, záujmový mi a spoloč enský mi organizáciami a obč ianskymi
združeniami pri rozvoji mesta.
Plnenie: Na plnení ú loh programového vyhlásenia sa podieľajú vš etky spolupracujú ce
zložky politického a obč ianskeho života v meste, najmä v oblasti kultú ry a verejného života.
l Budeme naď alej aktívne spolupracovať
so Združením miest a obcí, s Ú niou miest a
obcí, s Malokarpatský m združením miest a
obcí ako aj so stavovský mi samosprávnymi
združeniami pri rozvíjaní komunálnej politiky a podpore vzniku regionálnej samosprávy, pri transformácii štátnej správy v oblasti
školstva, sociálnych vecí a kultú ry na samosprávne orgány miest a obcí. Spoloč ne sa
budeme podieľ ať na pripomienkovom konaní v legislatívnom procese NR SR a presadzovať prijatie Euró pskej charty miestnej
samosprávy vládou SR.
Plnenie: Mesto Pezinok je č lenom Ú nie miest
Slovenska, spolupracuje so Združením miest a
obcí Slovenska, jednotliví funkcionári mesta a
pracovníci mesta sú č lenmi stavovský ch organizácií v ktorý ch presadzujú záujmy samosprávy v príprave reformy verejnej správy (primátor
mesta je č lenom prezídia Klubu primátorov SR,
je predsedom Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu a poslancom Bratislavského
samosprávneho kraja, mesto je zastú pené v
Asociácii historický ch miest SR, v Asociácii
hlavný ch kontrolórov, v Asociácii prednostov
Mestský ch ú radov, v Asociácii komunálnych
ekonómov, v Združení Mestský ch polícií, podieľa sa na spolupráci so Združením Malokarpatskej vínnej cesty, so Združením Pezinský ch
vinárov a vinohradníkov a i.) , v príprave transformácie vodárni a kanalizácii na obce, v príprave transformácie zdravotníckych zariadení, a i.
Prostredníctvom Ú nie miest Slovenska pripomienkuje mesto legislatívny proces tý kajú ci sa
samospráv.
l Budeme naď alej rozvíjať priateľ ské vzť ahy s mestom Mladá Boleslav a mestami
iný ch štátov, vý sledky našej spolupráce budeme publikovať v miestnej a regionálnej
tlač i a v mestskej televízii.

Plnenie: V oblasti priateľský ch vzťahov Pezinka s mestom Mladá Boleslav sa rozš írila spolupráca so stredný mi š kolami, Klubom podnikateľov, Kultú rnym centrom, hudobný mi a umelecký mi sú bormi a v oblasti š portu. Delegácia
mesta Mladá Boleslav na č ele so starostom sa
zú č astnila na ustanovujú com zasadnutí MsZ,
pravidelne sa zú č astňuje na celomestský ch kultú rnych a spoloč enský ch podujatiach ako Vinobranie, Medzinárodný festival chrámový ch zborov Ad Una Corda, Pocta Kupeckému, kultú rnom lete a i. Zástupcovia mesta Pezinok sa podobne zú č astňujú na vý znamný ch podujatiach
v Mladej Boleslavi ako 400. vý roč ie pový š enia
Mladej Boleslavi na slobodné kráľovské mesto,
na kultú rnych podujatiach, vymieňajú si skú seností z práce samospráv, podnikateľský ch subjektov, š kôl a š portový ch podujatí (ú č asť BK
Slovakofarma, Ad Una Corda, č lenovia Klubu
podnikateľov, Pezinskí vinári a vinohradníci,
vý tvarníci a i.). V roku 1999 sme v rámci prihranič nej spolupráce s Maďarskou republikou a
Rakú skou republikou nadviazali priateľské kontakty s mestami Mosonmagyaróvár a Neusiedl
am See, ktorý ch zástupcovia sa zú č astnili na
medzinárodnej sú ťaži mladý ch vý tvarníkov v
rámci dní Pocta Kupeckému, na sadení stromov priateľstva a mesto Pezinok sa v rokoch
2000-2001 prezentovalo aktivitami v rámci Tý ždňa Pezinka v Neusiedl am See a Mosonmagyáróvári. Vš etky aktivity mesta v rámci priateľský ch vzťahov s naš imi partnermi boli publikované v mesač níku Pezinč an, dennej tlač i,
Mestskej TV a prostredníctvom regionálneho
vysielania Rádia Regína v Slovenskom rozhlase.
l V sú lade so zásadami mestský ch verejný ch ocenení budeme každoroč ne k vý roč iu pový šenia Pezinka na Slobodné kráľ ovské mesto oceňovať obč anov, spoloč enské, záujmové a športové organizácie za verejnú prácu, reprezentáciu a propagáciu
mesta.
Plnenie: V sú lade so Vš eobecne záväzný m
nariadením mesta o mestský ch oceneniach sú
na slávnostný ch zasadnutiach MsZ vždy 14.
jú na obč anom a kolektívom udelené mestské
ocenenia. V rokoch 1999 - 2001 udelilo MsZ
Čestné obč anstvo mesta Jánovi Sucháňovi,
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho Galine Vlč ekovej-Andrusovovej, Jozefovi Baďuríkovi, Augustínovi Zabadalovi, Jaroslavovi Knilovi, Petrovi
Kriš tú fkovi, Ivanovi Satkovi a Emilovi Venkovovi
a medailu za rozvoj mesta Vladimírovi Milkovi,
Justínovi Sedlákovi, Františ kovi Rónovi, Jozefovi Krivoš íkovi, Elene Heinrichovej, Karolovi
Chválovi, Stanislavovi Š ilhárovi, Ľudovítovi
Bauerovi, Petrovi Fraňovi, Eduardovi Satkovi,
Jozefovi Tománkovi, Gustávovi Bartákovi,
Vladimírovi Hacajovi in memoriam, Ad Una Corda, dychovej hudbe Grinavanka, Pezinskému
š portovému klubu, Pezinskému rozprávkovému divadlu, Základnej umeleckej š kole Eugena
Suchoňa a Strednému odbornému uč iliš ťu na
ul. M.R. Š tefánika.
l Na ú seku verejného poriadku zabezpeč íme kvalitnú odbornú a nezávislú č innosť Mestskej polície a jej spoluprácou so
štátnou políciou, aby najmä preventívnou
č innosť ou zabezpeč ovala obč anom pocit istoty, bezpeč nosti a v prípade nú dze potrebnú pomoc.
Plnenie: Mestská polícia ú zko spolupracuje
s OO PZ v Pezinku najmä pri zabezpeč ovaní
verejného poriadku pri organizovaní kultú rnych,
spoloč enský ch a š portový ch podujatí ako aj pri
organizovaní policajno-bezpeč nostný ch akcií.
Vzájomne sa informujú o policajno-bezpeč nostnej situácii v meste a denne predkladá primátorovi zvodku o č innosti za uplynulý deň. Mesač ne na ú tvarový ch zrazoch hodnotí svoju č innosť
a zabezpeč uje odbornú prípravu policajtov a v
spolupráci so Strednou odbornou š kolou PZ
technickú a fyzickú prípravu policajtov (streľba,
fyzické a psychologické testy).

