V
Na pokrytie strá t v MHD poskytlo mesto príspevok pre SAD v roku 1999 - 2001 po 150 tis.
Sk.
V spoluprá ci s Ministerstvom dopravy, ŽSR a
Železnič ným staviteľstvom sa mesto aktívne
podieľa na pripomienkovom konanía majetkovoprá vnom vyrovnaní rekonš trukcie ž eleznič nej trate Bratislava-Trnava. Príspevkom 150 tis.
Sk Komunitnému združ eniu Sami-sebe podporilo mesto grantový projekt tvorby a ochrany
ž ivotného prostredia v rá mci tzv. sídliskový ch
projektov na obnovu zelene, detský ch ihrísk a
chodníkov.

3. Bytové a tepelné hospodárstvo,
rozvoj bývania
l Ukonč íme privatizáciu mestských bytov
a pre správu sú kromných bytov v rámci Podniku bytových služ ieb s.r.o. vytvoríme podmienky pre kvalitné služ by.
l Budeme podporovať intenzifikáciu zastavané ho ú zemia mesta pri rekonštrukciách a výstavbe nielen nových bytov, ale aj
podkrovných bytov.
l V rámci sociálneho programu mesta
ukonč íme výstavbu 24 bytov na sídlisku
Muškát.
l Po vytvorení priaznivejších legislatívnych a ekonomických podmienok zo strany
štátu voč i samosprávam, zabezpeč íme výstavbu ď alších komunálnych bytov v meste.
l Budeme pokrač ovať v podpore výstavby
bytov na sídlisku Sever a v ď alších lokalitách podľa ú zemné ho plánu.
l Po schválení Ú zemné ho plánu zóny obytné ho sú boru Rozálka budeme pokrač ovať v
projektovej a investič nej príprave jeho realizácie.
Plnenie: Mesto prakticky ukonč ilo privatizá ciu komuná lnych bytov. Z celkového poč tu 1053
bolo prevedených do vlastníctva ná jomcov 994
bytov (94,57 percent). Na kvalite sprá vy bytového hospodá rstva mesta a tepelného hospodá rstva sa podieľa Podnik bytových služ ieb
s.r.o.
Mesto v súlade s Ú PN SÚ Pezinok aktívne
svojimi zá väznými stanoviskami podporuje intenzifiká ciu zastavania územia nový mi objektmi, rekonš trukciami a nadstavbami v podkroví.
V rá mci sociá lneho programu vybudovalo mesto 24 ná jomných bytov (21 mil. Sk) a na vydanie
stavebného povolenia pripravuje projektovú
dokumentá ciu ďalš ích 24 bytov. Mestské zastupiteľstvo v minulom období schvá lilo Ú zemné
projekty zó ny na vý stavbu bytov v lokalitá ch
Rozá lka, Turie brehy a Cajlanské zá humenice.
V pripomienkovom konaníje š túdia IBV pri amfiteá tri. V ďalš om stupni projektovej prípravy je
sídlisko Rozá lka.
l Na ú seku tepelné ho hospodárstva na
základe tepelné ho auditu pripravíme rekonštrukciu tepelných zdrojov a výmenníkových staníc s cieľom zníž iť mernú spotrebu
tepla a tým stabilizovať ceny tepla pre už ívateľov.
Plnenie: V súč asnosti prebieha výber partnera na vytvorenie spoloč ného podniku na financovanie rekonš trukcie a prevá dzkovania
tepelného hospodá rstva mesta.

4. Obchod, služ by, podnikanie
l Pripravíme projekt realizácie pešej zóny
v centre mesta.
l Budeme podporovať realizáciu centra
obchodu a služ ieb Supermarket Juh.
l Podporíme výstavbu mestskej trž nice na
Kupecké ho ul.
l V rámci prenájmu nebytových priestorov
mesta budeme dbať o to, aby sa rozširovali
najmä nedostatkové služ by a obchod.

l Podporíme prestavbu objektov na Holubyho ul. na prevádzky obchodu a služ ieb.
Plnenie: V rá mci schvaľovacieho procesu
Ú PN CMZ sa rieš i otá zka budovania pokojovej
zó ny, ktorej realizá cia vš ak bude podmienená
získaním finanč ný ch zdrojov. V roku 2000 boli s
podporou mesta zriadené dve nové trhoviská
na Kupeckého a Holubyho ulici. Na zabezpeč enie prená jmu nebytových priestorov na služ by
organizuje mesto vž dy vý berové konania s cieľom zabezpeč iť plnenie koncepcie podnikateľský ch aktivít. V súlade s Ú PN SÚ Pezinok mesto svojimi zá väzný mi stanoviskami podporuje
prestavbu objektov nielen na Holubyho ulici, ale
na celom území na rozš irovanie obchodu a
služ ieb.

Malokarpatskej vínnej ceste (mapa, kalendá r,
sprievodca a turistický informá tor), 3 brož úrok
Turistické informá cie v 3 mutá ciá ch, 1 prospektu Pezinok ako súč asť Malokarpatskej vínnej
cesty v 3 mutá ciá ch, 10 úč astína medziná rodných výstavá ch a prezentá ciá ch, 10 na mestský ch viná rskych podujatiach (3x Vínne trhy, 3x
Svätomartinské pož ehnanie mladého vína, 2x
Deň otvorený ch pivníc, 2x Vinobranie);
- mesto sa vydaním VZN podieľalo na ochrane
viníc, v súč asnosti komisia pre rozvoj vinohradníctva a viná rstva pripravuje podklady na nové
VZN o ochrane vinohradov a koncepciu pre nakladanie s pozemkami mesta súvisiacimi s vinohradníckou vý robou.

l Na ú seku sociálnej starostlivosti budeme
l S cieľom podporiť a pozitívne prezentopokrač ovať vo vyhľadávaní a pomoci odkázavať vinohradníctvo a vinárstvo vytvoríme v
ným obč anom formou jednorazových výporozpoč tovom hospodárení mesta Fond rozmocí a bezú roč ných pô ž ič iek, takú to pomoc
voja vinohradníctva a vinárstva.
budeme poskytovať aj odkázaným rodinám s
l V Mestskom zastupiteľstve vytvoríme
deťmi.
l Budeme zabezpeč ovať aktívnu č innosť
novú odbornú komisiu pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva, ktorá bude ú zko spoklubov dô chodcov v spolupráci s miestnou
lupracovať so Združ ením pezinských vinoorganizáciou Jednoty dô chodcov.
l Sociálne slabším dô chodcom budeme zahradníkov a vinárov, pô dohospodárskymi
druž stvami, sú kromnými vinohradníkmi a
bezpeč ovať stravovanie vo vývarovni mesta.
vinármi, Združ ením Malokarpatskej vínnej
l Podporíme všetky charitatívne organizácie
cesty a Malokarpatským vinárskym podniv pomoci bezdomovcom a sociálne slabším
kom pri rozvoji vinohradníctva a vinárstva v
spoluobč anom.
našom regióne.
l V oblasti prevencie proti závislostiam bul Budeme sa spolupodieľať na vytvorení
deme spolupracovať so všetkými výchovnými, kultú rnymi a zdravotníckymi zariadeniami
systé mu ochrany viníc a rež imu udrž iavania
príjazdových komunikácií ako neodmyslis cieľom predchádzať týmto než iadú cim vplyteľnej sú č asti krajinotvorby na ú seku ekolóvom.
gie a ochrany ž ivotné ho prostredia.
Plnenie: V oblasti sociá lnej starostlivosti má
l V rámci schválených pozemkových
mesto schvá lenú sociá lnu koncepciu, podľa ktorej
ú prav vyrovnáme pozemkové vlastníctvo
zabezpeč uje vš etky úlohy. Sociá lna starostlivosť
mesta a vytvoríme koncepciu pre nakladaje zameraná najmä na nefunkč né a sociá lne
nie s pozemkami sú visiacimi s vinohradnícslabé rodiny, ktorým je venovaná zvýš ená pozorkou výrobou.
nosť a na zmiernenie ich situá cie im poskytuje
l V spolupráci so Združ ením Malokarpatfinanč nú, materiá lnu a vecnú pomoc. V uplynulom
skej vínnej cesty, Združ ením pezinských viobdobíbolo vykonaných viac ako 500 ná vš tev v
nohradníkov a vinárov, Klubom podnikaterodiná ch a rôznych inš titúciá ch. Mesto poskytlo
ľov a Malokarpatské ho združ enia miest a
rodiná m a jednotlivcom sociá lne výpomoci v suobcí sa budeme aktívne podieľať na budome 673 tis. Sk z toho 47 tis. pôž ič iek. Zvlá š tnu povaní Vínnej cesty.
zornosť venujeme ró mskym spoluobč anom poPlnenie:
mocou pri získavaní zamestnania, revitalizá ciou
- MsZ na svojom ustanovujúcom zasadnutívyich ž ivotného prostredia, prá cou s deťmi v predtvorilo novú komisiu pre Rozvoj vinohradníctva
š kolských zariadeniach a klube. Mesto podporilo
a viná rstva a fond pre rozvoj viná rstva s vklarozš írenie o jednu triedu v MS Grinava pre indom mesta 50 tis. Sk. Č lenmi komisie sú predtegrá ciu ró mskych detí, na rekonš trukciu prispelo
sedovia Združ enia pezinský ch vinohradníkov a
sumou 106 650 Sk, na vybudovanie prístreš kov
viná rov a Združ enia MVC , č ím je zabezpeč ená
na palivo v sume 300 tis. Sk, na údrž bu bytového
úzka spoluprá ca s orgá nmi mesta;
domu cca sumu 650 tis. Sk.
- mesto v priebehu roku
1998-1999 vyrovnalo
vlastnícke vzťahy mesta
v lokalite malokarpatský ch viníc;
- v spoluprá ci s obč ianský mi združ eniami (Malokarpatská vínna cesta, Združ enie pezinský ch vinohradníkov a
viná rov, Klubom podnikateľov a Združ ením
miest a obcí Malokarp a t s k é ho r e gió n u )
vzrá stol aktívny podiel
mesta na budovaníVínnej cesty;
- doteraz uplatňovanými formami napĺňania
tohto zá meru zo strany
mesta sú: spoluúč asť
mesta (ako súč asti Malokarpatského regió nu)
na vydaní materiá lov o Rekonštrukcia Starej radnice.

