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l Na ú seku správy daní a poplatkov
udržíme prijateľné daň ové a poplatkové zaťaženie obč anov a podnikateľov v rá mci rozpätia zá konov NR SR, o ktorom rozhoduje
Mestské zastupiteľstvo (s výnimkou nadštandardné ho majetku - chaty, samostatné
gará že a p.), č ím chceme podporiť rozvoj
podnikateľské ho hnutia, a tým prispievať k
znižovaniu nezamestnanosti v meste.
Plnenie: Poč as rokov 1999 a 2001 nenastalo
zvýšené daň ové zať až enie obč anov daň ou z
nehnuteľnosti, č iastoč ne boli upravené niektoré
poplatky avšak nie výraznou zmenou. Zvýšila
sa disciplína daň ových platcov najmä zásluhou
daň ových kontrol. Rozpoč et mesta bol posilnený aj previerkou a úpravou nájmov, vymáhaním pohľadávok až do exekuč ných konaní a
kontrolou všetkých poplatkov. V roku 2001 bol
zavedený v centre mesta poplatok za parkovanie. Mesto vydalo nové VZN o likvidácií odpadov v súvislosti so schválením nové ho zákona o
odpadoch. V rámci kontrolnej č innosti vykonalo
finanč né oddelenie 71 kontrol na daň z nehnuteľností, 8 kontrol poplatku z predaja alkoholu a
tabakových výrobkov a 18 kontrol na poplatok
za reklamu.
l V spoluprá ci s Klubom podnikateľov a
ostatnými podnikateľmi budeme vytvá rať
podmienky na zabezpeč ovanie rozvojových
programov mesta najmä z miestnych zdrojov.
Plnenie: Mesto úzko spolupracuje s Klubom
podnikateľov najmä v oblasti územné ho plánovania v spolupráci s Komisiou rozvoja a straté gie podnikania pri posudzovaní investič ných
zámerov.
l V oblasti územné ho plá novania v problé mových otá zkach zabezpeč íme zladenie zá väzných a smerných č astí Ú zemné ho plá nu
mesta s Ú zemným plá nom Bratislavské ho
kraja. Pri územnom a regioná lnom rozvoji
budeme dbať o efektívne napĺň anie Ú zemné ho plá nu mesta. Zabezpeč íme aktualizá ciu štúdie Centrá lnej mestskej zóny s cieľom projekč ne pripraviť realizá ciu komplexnej rekonštrukcie Radnič né ho ná mestia a
ulice M.R. Š tefá nika na pešiu zónu.
l V spoluprá ci so spracovateľom územných plá nov rekreač ných oblastí spracujeme štúdiu funkč né ho využitia priestoru kameň olomu tak, aby zodpovedala ekologickým krité riá m a schvá lené mu Mestskému
ú zemnému systému ekologickej stability.
l Dôsledným pripomienkovým konaním
pripravíme na schvá lenie Ú zemný plá n zóny
obytné ho súboru Rozá lka, s cieľom vytvorenia podmienok na výstavbu bytov a rodinných domov. Obdobne podporíme prípravu
výstavby bytov aj v ostatný ch lokalitách, v
sú lade s ú zemný m plánom mesta.
l Podporíme spracovanie Ú zemné ho
plá nu zóny na budúcu realizá ciu centra obchodu a služieb Supermarket Juh.
l V spoluprá ci s obcami Vinosady, Limbach, Vinič né , Slovenský Grob a Katastrálnym odborom Okresného ú radu vytvoríme
podmienky na zreálnenie katastrálnych hraníc uvedený ch obcí a mesta Pezinka.
Plnenie: Realizácia investič ných zámerov sa
posudzuje v súlade s Ú zemným plánom mesta
a územným plánom Bratislavské ho kraja. MsZ v
uplynulom období schválilo drobné dodatky k
Ú PN, schválilo Ú zemný plán zó ny Rozálka a
Turie brehy. V rokoch 2000 - 2001 prebiehalo
pripomienkové konanie k územné mu plánu Centrálnej mestskej zó ny a v súč asnosti sa spracováva súborné stanovisko ako podklad na rokovanie MsZ. Mestské zastupiteľstvo schválilo
prípravu budovania supermarketov JUH zabezpeč ované firmou D.I.S.I., ktorá spracováva
územný projekt zó ny. V roku 2001 bol schválený územný plán Kuč išdorfská dolina a spracovaná urbanistická štúdia rodi nných domov na

Bielenisku. Na základe výberových konaníboli
zadané práce na aktualizácií územné ho plánu
mesta, na digitalizácie územné ho plánu a na
urbanistickej štúdii na nový cintorín. V rámci
spolupráce s lyž iarskym oddielom bola spracovaná štúdia územné ho generelu rekreač nej
oblasti Baba, Stupy a Kameň olom s finanč ným
podielom pilotnej grantovej sché my v oblasti
cestovné ho ruchu z prostriedkov PHARE. V
roku 2000 získalo mesto späť do vlastníctva
č asť kameň olomu Cajla s odkúpením objektov
a pripravuje podmienky na dopracovanie Ú PN a
jeho ďalšieho využ itia. Mesto úzko spolupracuje s SPP na spracovanínové ho generelu plynofikácie mesta Pezinka a so Železnič ným staviteľstvom pri príprave projektov rekonštrukcie
ž eleznič nej trate Bratislava-Žilina. Mestské zastupiteľstvo schválilo postup na zmenu katastrálnych hraníc s obcou Vinič né a obcami
Vinosady a Slovenský Grob.
l Priebežnou aktualizá ciou digitá lnej technickej mapy mesta uľahč íme investorom
územnú a stavebnú prípravu investič ných
zá merov v meste.
Plnenie: V roku 2000 bola zaktualizovaná
digitálna technická mapa mesta s finanč ným
nákladom 199 tis. Sk.

l Na úseku likvidá cie a sklá dkovania odpadu sa všetkými dostupnými prá vnymi spôsobmi budeme zasadzovať o to, aby sa v
areá li Pezinských tehelní nevybudovalo
technologické centrum a spaľovň a nebezpeč né ho a toxické ho odpadu. Vo vyťažených hliniská ch podporíme vybudovanie
modernej ekologicky nezá vadnej sklá dky
komuná lneho odpadu v súlade so zá väznými č asťami územné ho plá nu a programom odpadové ho hospodá rstva mesta.
l Budeme naďalej podporovať systé m separované ho zberu komuná lneho odpadu a
na zlepšenie celkové ho efektu zvýšime úroveň propagá cie tak v mesač níku Pezinč an
ako aj v mestskej televízii. Vytvoríme koncepciu na estetizá ciu kontajnerových stanovíšť najmä v sídliská ch.
l Budeme dbať o likvidá ciu nežiaducich
sklá dok odpadu v okrajových č astiach mesta a v rekreač ných oblastiach. Zavedieme na
zber odpadu 1 100 lit. ná doby s patrič ným
poplatkom za vývoz.
l V jarných a jesenných mesiacoch rozmiestnime v meste veľkokapacitné kontajnery na likvidá ciu veľkoobjemové ho odpadu z domá cností.
l Raz roč ne zorganizujeme celomestský
zber železné ho šrotu.
l Doriešime estetizá ciu prostredia pri vstupe do ná šho mesta.
Plnenie:
- v roku 1999 prebehlo v Pezinku konanie v
zmysle zákona č . 127/1994 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na ž ivotné prostredie. Podnetom bolo
predlož enie tzv. ZÁMERU na vykonanie č innosti, a to: Pezinské tehelne a.s. prezentovali
zámer vybudovať skládku tretej stavebnej triedy v tzv. novej jame a firma EKO-SALMO s.r.o.
prezentovala zámer vybudovať technologické
centrum s malou spaľovň ou odpadov (v zmysle
Nariadenia vlády č . 92/96 Z.z. klasifikovanou
ako veľký zneč isť ovateľ ovzdušia). Výsledok
konania ovplyvnilo najmä verejné prerokovanie
správy o hodnoteník navrhovanej č innosti, kde
obč ania a predstavitelia Mesta sa vyjadrili proti
vybudovaniu spaľovne odpadov (fa EKOSALMO od návrhu neskôr odstúpila) a taktiež
proti vybudovaniu skládky, na ktorú by sa ukladali nebezpeč né odpady;
- separácia je v posledných rokoch na rovnakej

úrovni: v r. 1998 sa vyseparovalo 16,47 percent,
v r. 199916,39 percent druhotných surovín, v
roku 2000 sa vyseparovalo 17,27 percent, a v
roku 2001 17,20 percent. O odpadoch a triedení
bolo odvysielaných niekoľko príspevkov v Pezinskej televízii (napr. hodinovka v r. 1999). V
roku 2000 a 2001 mesto vydalo a doruč ilo do
kaž dej domácnosti letáč iky informujúce o výsledkoch separované ho zberu a v roku 2001
boli do kaž dej domácnosti doruč ené Všeobecne záväzné nariadenia o nakladanís komunálnymi odpadmi a o poplatku za zber, prepravu a
zneškodň ovanie komunálnych odpadov. V roku
2001 boli doplnené kontajnery na sklenený odpad v poč te 35 ks, najmä pri väč ších predajniach potravín, taktiež doplnené 4 kontajnery na
netriedený odpad a vybudované nové stanovištia kontajnerov na sídlisku Starý dvor, ktorých
poč et sa zvýšil na 8 ks. V súlade s novým zákonom o odpadoch bolo započ até budovanie zberné ho miesta na nebezpeč né odpady v areáli
fimy Petmas s rozpoč tovým nákladom 500 tis.
Sk. Na zlepšenie č istoty mesta bolo zakúpených 215 ks odpadových košov v celkovej hodnoste 450 tis.Sk. Okrem príspevkov v Pezinč anovi sa obč anom v kaž dej domácnosti pripomenulo triedenie letáč ikom Pezinský prím v separovanom zbere (r. 2000);
- v meste, najmä v jeho okrajových č astiach sa
kaž doroč ne zač iatkom leta likvidujú č ierne
skládky. Mesto vynakladá prostriedky na likvidáciu skládok nielen na vlastných pozemkoch,
ale aj na takých, kde nie je reálne, ž e by ich zlikvidovali skutoč nívlastníci (napr. pozemok medzi Baníckou ulicou a Malackou cestou). V r.
1998 sa zlikvidovalo 40,5 t odpadu za 24 413,45
Sk, v r. 1999 sa zlikvidovalo 500 t odpadu za 163
516,- Sk a v r. 2000 sa zlikvidovalo 124,9 t odpadu za 90 265,6 Sk. V roku 1999 Mesto vyč istilo na Glejovke veľký priestor potrebný na výstavbu prístreškov na drevo. Odstránenie niekoľkoroč nej hŕby odpadu znamenalo vyviezť na
skládku 221,6 t odpadu za 126320,- Sk. V roku
1999 sa zmenil systé m vývozu odpadu z rekreač ných oblastí Kuč išdorfská dolina, Slneč né
údolie, Leitne a Stupy. Po vybudovaníspevnených kontajnerových stanovíšť (127000,- Sk)
boli pôvodné veľkokapacitné kontajnery obje3
mu 7 m nahradené 1100 l kontajnermi. Tým sa
obmedzilo využ ívanie kontajnerov inými producentmi odpadu okrem chatárov;
- v meste Pezinok majú obč ania mož nosť ,
okrem pravidelné ho vývozu odpadu z domácností, dvakrát roč ne na jar a v jeseni využ iť na
likvidáciu veľkoobjemové ho odpadu kontajnery
rozmiestnené po celom území. V záujme skvalitnenia služ ieb obč anom sa poč et kontajnerov
v r. 2000 zvýšil z 15 ks na 20 ks. O tom, ž e kontajnery sa využ ívajú, svedč ímnož stvo vyvezené ho odpadu: v r.1998 - 353 t, v r.1999 - 472,4 t,
v r.2000 - 431,8 t. a v roku 2001 - 403 t. odpadu;
- zber ž elezné ho šrotu sa uskutoč nil v júni 1998
s celkovou bilanciou 9,9 t. Výsledok ovplyvnili
snahy niektorých obč anov (obyvateľov Glejovky) predísť v zbere pracovníkov fy Petmas. V
rámci estetizácie vstupu do Mesta sa realizovalo kosenie buriniska medzi Malackou cestou
a Baníckou ulicou. Súč asť ou estetizácie je aj
likvidácia divých skládok, ktoré sa tvoria najmä
na vstupoch do mesta (Malacká cesta, Šenkvická cesta, cesta na Vinič né ). Na vstupe do
mesta po Fajgalskej ceste sa uskutoč ň uje likvidácia Krídlatky japonskej.
l Budeme naďalej presadzovať transformá ciu vodovodov a kanalizá cii do majetku
mesta a vznik spoloč né ho podniku vodá rní
a kanalizá cií v rá mci Podhorské ho skupinové ho vodovodu. Ako najväč ší úč astník budúceho spoloč né ho podniku budeme presadzovať prípravu a zač atie realizá cie kanalizá cie v Grinavskej č asti mesta a intenzifiká cie č istiarne odpadových vôd.

