II
MsP a OO PZ sa v roku 2000 zapojili do preventívneho projektu Správaj sa normálne, ktorýje
zameranýna zvýš enie právneho vedomia žiakov 5. roč níka ZŠ a na budovanie dôvery verejnosti vo vzťahu k MsP a PZ SR. Projekt sa realizuje v piatich ZŠ a v š peciálnej ZŠ . Na zabezpeč enie skvalitňovania výkonu služby MsP boli
zakúpené nové technické prostriedky (ď alekohľad, ď alekohľad na noč né videnie, nepriestrelné vesty, digitálny fotoaparát, výpoč tová technika, obmena vysielacích staníc a zbraní). V rokoch 1999 a 2001 MsP rieš ila 5 140 priestupkov, z toho 2 455 v blokovom konaní, ostatné boli
odstúpené na prerokovanie a vyhodnotenie na
prísluš né orgány š tátnej správy, vykonala 44
služobných zásahov s obmedzením osobnej
slobody 64 páchateľov trestnej č innosti.
Na ú seku civilnej ochrany vytvoríme podmienky na prípadnú pomoc občanom pri rô znych nepredvídaných situá ciá ch, ako sú ž ivelné pohromy, prevá dzkové havá rie a pod.
Plnenie: Mesto zabezpeč uje funkč nýsystém
civilnej ochrany obyvateľstva v rámci plánovania
č inností podľa usmernenia Odboru COO Okresného úradu. Na zabezpeč enie varovania obyvateľstva boli dobudované dve varovné sirény na
budove MsÚ a na kotolni Juh. Spoloč ne s protipovodňovou komisiou OkÚ zabezpeč ovalo
mesto úlohy pri povodni v roku 1999, materiál
COO je sústredenýv skladoch a je zabezpeč ené
jeho nevyhnutné použ ite.
l V prá ci Mestského ú radu budeme presadzovať zvyšovanie efektívnosti prá ce pri vybavovaníoprá vnených pož iadaviek občanov
Plnenie: MsÚ v súlade so zákonom o obecnom
zriadení zabezpeč uje výkon rozhodnutí volených orgánov samosprávy a celú hospodársku
č innosťmesta. Organizač ná š truktúra MsÚ zodpovedá podmienkam a potrebám mesta tak, aby
oprávnené požiadavky obč anov boli vybavované v zákonných termínoch. MsÚ je vybavený
kvalitnou výpoč tovou technikou, ktorá napomáha efektívne vybavovanie záležitostí obč anov a samosprávy. Vš etky poč ítač e na MsÚ sú
prepojené cez š truktúrovanú sieťna server a sú
vybavené prístupom na internet. Výsledky práce
a informácie o č innosti samosprávy sú zverejnené na internetovej stránke mesta, ktoré sa
pravidelne aktualizujú.
l Ď alším rozvojom informačných systémov v meste zlepšíme orientá ciu ná vštevníkov a občanov mesta. Vydá vaním mesačníka
Pezinčan a vydá vaním propagačných materiá lov zvýšime ú roveň informovania občanov a ná vštevníkov mesta a tiež prezentá ciu
mesta doma a v zahraničí.
Plnenie: V roku 1999 boli v meste doplnené
informač né orientač né smerovníky a pre lepš iu
informovanosť obč anov a návš tevníkov mesta
bolo v spolupráci s Malokarpatským osvetovým
strediskom zriadené na Radnič nom námestí 9
Informač né centrum, ktoré zabezpeč uje informácie o dianí v meste a celom Malokarpatskom
regióne. Za uplynulé obdobie navš tívilo informač né centrum 9.374 návš tevníkov zo SR, Č R
(z toho približ ne 90 percent zo SR a zvyš ok zahranič ných).
Pre veľkýzáujem obč anov o mesač ník Pezinč an bol zvýš enýjeho náklad na 5 000 výtlač kov. Mesto v uplynulom období vydalo 17 informač ných a propagač ných materiálov, niektoré z
nich v 3 jazykových mutáciách, ktoré boli distribuované cestou informač ného strediska a na
rôznych domácich a zahranič ných prezentáciách mesta a kultúrnych podujatiach. Informač né centrum a novozriadená mestská pivnice boli
presunuté do riadenia KC. Významnú úlohu v
prezentácií mesta a informovanosti obč anov má
v súč asnosti Mestská TV a internetové stránky
mesta, Informač ného strediska a Kultúrneho
centra.
l Budeme dbať o neustá le skvalitňovanie

vysielacej štruktú ry TV Pezinok s cieľom
priblíž iť našim občanom informá cie v priamych prenosoch z rokovaní orgá nov samosprá vy, z kultú rnych a športových podujatía pod.
l V spoluprá ci s prevá dzkovateľom ká blovej siete Kabel + budeme presadzovať rozšírenie siete v individuá lnej bytovej zá stavbe
ako aj v lokalitá ch novej bytovej výstavby.
Plnenie: Pre zabezpeč enie š irš ej informovanosti obč anov mesta cestou Mestskej TV
najmä v oblasti individuálnej bytovej zástavby
bola v roku 2000 rozš írená licencia na terestriálne vysielanie a rozš írená programová skladba
o č ítané informácie poč as infotextu, č ím sa v
plnej miere nahradí nefunkč nýMestskýrozhlas.
Terestriálne vysielanie mestskej televízie sa
zač alo 1.6. 2001, č ím sa rozš íril okruh pôsobnosti TV Pezinok na celé územie mesta a okolité
obce a mestá, SvätýJur, Limbach, Slovenský
Grob, Vinič né, Vinosady, č iastoč ne Modra a Š enkvice. Pre skvalitnenie mestského TV š túdia boli
zakúpené nové zariadenia - strihové zariadenie,
videorekordéry a namontovaná klimatizácia.
Mesto prispieva spoloč enskou objednávkou na
č innosťš túdia roč ne vo výš ke 2, 4 mil. Sk.
l V ekonomickej oblasti pri zabezpečovaní
finančných prostriedkov na rozvojové programy budeme využ ívať aktivá ciu mestského majetku do finančného kapitá lu , využ ívať mož né ú verové zdroje, vydá vanie komuná lnych obligá cií, štá tne fondy, najmä
Fond bývania, Fond ž ivotného prostredia,
Fond Pro Slovakia a zahraničné finančné
programy ako Phare, Ouverture, Dyonisos a
iné.
Plnenie: Mesto Pezinok má schválené zásady
hospodárenia a v súč asnom období hospodári s
majetkom v úč tovnej hodnote 747 362 tis. Sk. K
31.12.1999 bolo úč tovne uzatvorené rozpoč tové hospodárenie mesta ( bez organizácií
mesta PBS, s.r.o, TV Pezinok, s.r.o. a KC ) v
príjmovej č asti vo výš ke 121 326 tis. Sk, vo výdavkovej č asti 122 939 tis Sk so zostatkom fondového hospodárenia vo výš ke 40 900 tis. Sk, k
31.12.2000 v príjmovej č asti 253 138 tis. Sk, vo
výdavkovej č asti 249 976 tis Sk a vo fondovom
hospodárení 97 858 tis. Sk.
V roku 2001 mesto splatilo úver, ktorýbol č erpanýna rekonš trukciu Holubyho ulice v sume 11
mil. Sk: získali sme finanč né prostriedky z fondu
životného prostredia 200 tis. Sk na obnovu verejnej zelene - revitalizácia stromov v parku a na
Trnavskej ulici.
0
rozpoč tové príjmy v roku 2001 boli 132 428
tis. Sk, rozpoč tové výdavky v roku 2001 boli 133
334 tis. Sk, stav fondových prostriedkov k 31.12.
2001 bol 87 067 tis. Sk
0
poč et vydaných rozhodnutí pri dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch v roku 2001 8
179 ks
0
poč et predaných parkovacích kariet 262 ks
t.j. príjem 78 600 Sk
0
poč et predaných parkovacích lístkov- 30 437
ks t.j. príjem 152 185 Sk
0
poč et daňovníkov v konkurznom konaní 7
subjektov, č o predstavuje sumu 7 409 tis. Sk
0
poč et podaných daňových priznaní k dani z
prevodu a prechodu nehnuteľností 36 ks vo
výš ke cca. 660 tis. Sk
0
poč et sledovaných nájomných zmlúv 251 ks
0
spracovanie 61 ks dohôd o finanč nej pomoci
Podrobné informácie o roč ných rozboroch
hospodárenia zverejňuje mesto v Roč enke samosprávy mesta za jednotlivé roky. V roku 1999
okrem rozvojových programov mesto zabezpeč ovalo údrž bu na objektoch v majetku mesta v
sume 3,092 mil. Sk (napr. oprava fasády KD,
oplotenie cintorína v Grinave, informač né centrum, oprava fasády Radnič né nám.9, Klub dôchodcov Sládkovič ova ul. a i.)
V roku 2000 3,7 mil. Sk (kúpalisko Sever,
oprava č akární MHD, oprava cintorína Cajla,
budova MsÚ , útulok Sv. Anny, kotolňa Š tefánikova 10, kúrenie KD Sládkovič ova, fasáda š portovej haly Komenského, revízie zariadení a i.).

V rámci rekonš trukcii a údrž by mestských objektov boli zabezpeč ené opravy a údrž ba v sume 3,2 mil. Sk (oprava budovy na ul. M.R.Š tefánika 10, nákup hlasovacieho zariadenia+ projekcia pre MsZ, klimatizácia v obradnej sieni, vybudovanie el. rozvodných skríň v centre mesta 12
ks, rekonš trukcia pivnice na Radnič . nám.9 +
vybavenie interiéru, vybudovanie š atní a soc.
zariadenia v suteréne MsÚ, úprava priestorov
na archívy).
V hospodárení s pozemkami má mesto k
31.12.2001 v katastrálnom území Pezinok zapísaných na liste vlastníctva 1372 pozemkov o
výmere 14 664 591m2, (vinice 304 244m ,2orná
2
2
pôda 332 635m , mestské lesy 11 695 213m ). K
2
31.12.2001 mesto odpredalo 202 495 m pozemkov v cene 51 944 635 Sk.
Na plnení úloh samosprávy mesta sa výrazne
podieľa právne oddelenie, v priebehu rokov
1998 - 2001 boli zo strany právneho oddelenia
MsÚ v Pezinku (právne + referát podnikania +
referát informatiky + referát geografického systému) zabezpeč ené nasledovné č innosti, resp.
právne úkony :
referát podnikania a informač nej služby
- stanoviská k podnikateľskej č innosti - 1144
- povolenia na trhovýpredaj - 1109
- kontroly na trhoviskách - 15
- sankcie vyrieš ené v priestupkovom konaní- 10
Informač ná služba (za rok 2001):
- ohlásenie verejných kultúrnych podujatí - 22
- poskytnutie písomných informácií v zmysle
Zák. č . 211/2000 Z.z. - 28
Referát geografického informač ného systému
(za rok 2001):
- 23 ž iadostí k 274 pozemkom o výmere 255 121
2
m (z toho 15 vybavených na 109 pozemkov o
výmere 84 478 m2).
- Bolo vypracovaných 8 geometrických plánov v
celkovej hodnote 280 tisíc Sk na tieto lokality:
cintorín Pezinok, Zámockýpark, š kolskýpozemok, RO Leitne (polohopisné zameranie).
Referár právny:
- vedené súdne spory
- aktívne (mesto je navrhovateľom) - 75
- pasívne (mesto vystupuje v pozícii odporcu) 15
- pokusy o zmier - 36
- exekuč né konania - 223
- konkurzné konania - 18
- prevody - 261
- zmluvy a dodatky k zmluvám - 530
- VZN Mesta Pezinok - 4
- právne stanoviská - 2940
- verejné obstarávania (právny servis) - 33
- správne konania - 59.
Oddelenie ekonomiky mesta vydalo v rokoch
2000 - 2001 15 950 daňových a poplatkových
rozhodnutí, vykonalo 230 kontrol v daňovom
konaní a poč as celého obdobia zabezpeč ovalo
zhodnocovanie prostriedkov na úč toch a správu
vš etkých financií mesta.
Vš etky rozvojové programy mesta za uplynulé
obdobie boli kryté z finanč ných zdrojov mesta.
Mesto v rokoch 1999 až 2001 z predaja majetku
(byty, pozemky, budovy) získalo do jednotlivých
fondov spolu 64 658 tis. Sk. Ďalš ích 30 mil. Sk
na rekonš trukciu Radnice vydaním obligácií,
300 tis. Sk z fondu životného prostredia na obnovu verejnej zelene, 10 tis. Sk z fondu PRO
Slovakia, 10 tis. Sk z OSF.
Mesto získalo prostriedky z fondu PHARE v
hodnote 9 200 EÚ R v rámci prihranič nej spolupráce, 165 tis. Sk na vybudovanie Banského
náuč ného chodníka a viac ako 2 mil. Sk zo sponzorstva do fondu š portu, kultúry a sociálneho
fondu. V súč asnosti mesto skúma a pripravuje
ď alš ie projekty na získanie prostriedkov z ď alš ích zdrojov.
Veľmi efektívnou č innosťou orgánov mesta a
MsÚ získalo mesto vysokú ekonomickú bonitu v
peňažných inš titúciách, č o sa prejavuje pri mož nostiach získavania zdrojov pre zabezpeč ovanie rozvojových programov mesta.

