V treťom novembrovom tý ž dni sa v Pezinku uskutočnili
dve viná rske podujatia.
Najskôr sa zišli členovia viná rskeho spolku a ďalšípozvaníhostia na tradičnom Svä tomartinskom pož ehnaní
mladého vína. Slá vnostný akt pož ehnania a poďakovania
za ú rodu urobili duchovníHelena Benková a Zdenko Sit-

Mestské zastupiteľ stvo schvá lilo
ná vrh na vytvorenie spoločné ho
ú radu pre mesto Pezinok a obce
Limbach, Slovenský Grob, Viničné
a Vinosady v oblasti štá tnej vodnej
sprá vy, ochrany prírody a krajiny a
stavebné ho poriadku. Tieto činnosti spolu so mzdovými prostriedkami na pracovníkov budú na samosprá vu delimitované z Okresné ho ú radu Pezinok.
Ď alšie ná klady mesta a podiel
zmluvných obcí na spoločný ú rad
spresní osobitná zmluva.
(mo)

Dň a 25. októbra 2002 sa z iniciatívy Zá kladnej umeleckej školy E.
Suchoň a v Pezinku uskutočnilo v
Dome kultú ry krá sne hudobné
podujatie - Koncert priateľ stva. Na
pó
diu sa predstavili mladí hudobníci z Maďarska (Mosonyi Mihá ly
Zeneiskola Mosonmagyaró
vá r), z
Rakú ska (Zentralmusikschule Neusiedl am See) a žiaci ZUŠ E. Suchoň a z Bratislavy a Pezinka.
Pezinskú ZUŠ reprezentovali
kvalitnými výkonmi M. Szilvásová
(spev), J. Andelová (spev),J. Nunvář(gitara), S. Lenhardtová (akordeón) a T. Bobeková (husle).
Príjemná atmosfé ra koncertu
potvrdila, že hudba je univerzá lnou
rečou, ktorá prekoná všetky jazykové barié ry. A krá sna hudba je
veľ kou stopou dobra...
(za)

ka. Prípitok na ú spešnú prá cu viná rov predniesol
primá tor Ivan Pessel.
V sobotu 16. novembra sa uskutočnil Deň otvorený ch pivníc. Milovníci vína mohli navštíviť viacero
pivníc našich viná rov, kde im ponú kli svoje vý robky.
(mo)

Centrum voľné ho času a Kultú rne centrum v Pezinku pozývajú pezinské deti na stretnutie s
Mikulá šom, ktoré sa uskutoční v
piatok 6. decembra o 17.00 hodine na Radničnom ná mestí.
Mikulá š najskôr v sprievode
anjela a čerta v čase od 14. do 16.

Mestské zastupiteľ stvo v Pezinku
na svojom zasadnutí 14. novembra
schvá lilo Aktualizá ciu Ú zemné ho
plá nu mesta. V porovnaní s rokom
1996, keď sa robili v ÚPN posledné
ú pravy, tohtoročná aktualizá cia
zahrň uje 58 zmien a doplnkov.
Schvá leniu Aktualizá cie Ú PN
Mesta Pezinok predchá dzalo ročné
prípravné obdobie v rá mci ktoré ho
bol spracovaný ná vrh aktualizá cie,
prebehli zo zá kona vyplývajú ce

hodiny pozdraví deti v uliciach
mesta, kde bude prechá dzať na
koči. O 17.00 hod. príde na ná mestie. Tam zažne vianočné
osvetlenie a deťom odovzdá
darčeky v podobe kultú rneho programu a sladkostí.
(r)

pripomienkovacie a schvaľ ovacie
konania príslušných orgá nov, prá vnických osôb a občanov.
Sú časťou schvá lených zmien je
aj lokalizá cia sklá dky odpadu na
ú zemí mesta, ktorá podľa Ministerstva životné ho prostredia SR je v
plnej kompetencii mesta Pezinok.
Ako je zná me mesto s umiestnením
sklá dky v tzv. Novej jame Pezinských tehelní nesú hlasí.
(mo)

Tretí december je sviatkom telesne a duševne postihnutých. Samosprá va
mesta Pezinok sa rozhodla pri tejto príležitosti oceniť prá cu tých, ktorí sa
nezištne starajú o to, ako týmto ľuďom pomôcť.
V tento deň o 14.00 hod. prijme v obradnej sieni Mestské ho ú radu dobrovoľ níkov primá tor mesta Pezinok Ivan Pessel. Ď akovné listy, ktoré títo veľ kí
ľ udia prevezmú z jeho rú k, by mali byť symbolickým poďakovaním za ich
obdivuhodnú prá cu. Organizá tor podujatia, Mestský ú rad, uvažuje založiť
týmto počinom novú tradíciu pod ná zvom Ná š deň a tým prejaviťsolidaritu
telesne a duševne postihnutým ľ uďom a vyjadriť morá lne zadosťučinenie
všetkým, ktorí sa snažia uľ ahčiťim život.
(EL)

Ak á no, vzťahuje sa na vá s zá kon č. 317/92 Zb. o dani
z nehnuteľ ností, tretia časť - Daň z bytov. Daň ovníkom
dane z bytov je vlastník bytu alebo vlastník nebytové ho
priestoru v bytovom dome. Po prijatí Zmluvy o prevode,
prípadne kú pe družstevné ho bytu a listu vlastníctva z
Katastrá lneho ú radu je fyzická alebo prá vnická osoba
povinná ozná miť tú to skutočnosť o nadobudnutom
vlastníctve sprá vcovi dane z nehnuteľností v termíne do
30 dní. Pre vznik daň ovej skutočnosti je rozhodujú ci
dá tum povolené ho vkladu na pečiatke Katastrá lneho
ú radu, ktorá býva umiestnená na prvej strane Zmluvy o
prevode alebo kú pe bytu. Daň ovník, ktorý nadobudol
byt do osobné ho vlastníctva podľa zá kona NR SR č.
182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
si môže uplatniť nárok na oslobodenie od platenia
dane z nehnuteľností na obdobie 5 rokov. Oslobodenie
sa uplatň uje podaním daň ové ho priznania a vzťahuje sa

len na prvé ho vlastníka. Ď alšou podmienkou oslobodenia je, že byt sa nesmie používaťna podnikateľ skú , prípadne inú zá robkovú činnosť. Ď alší vlastník bytu je už
platcom dane z nehnuteľností. V sú časnosti je sadzba
dane za byt v centre 3,50 Sk a mimo centra 3,20 Sk.
2
Povedzme za dvojizbový byt o výmere 50 m v lokalite
Za hradbami je daň z nehnuteľnosti 160 Sk. Na vznik
alebo zá nik daň ovej povinnosti je rozhodujú ci stav k 1.
januá ru zdaň ovacieho obdobia. Daňové priznanie k
dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať
prísluš né mu správcovi dane (Mestský ú rad Pezinok,
odd. dane z nehnuteľností, II. posch. č. dv. 20c) do 31.
januá ra bežné ho zdaň ovacieho obdobia.
Bližšie informá cie o dani z nehnuteľností sú vo Všeobecne zá vä znom nariadení č.7/2002 o určení sadzieb
dane z nehnuteľností na rok 2003.
Finančné oddelenie MsÚ

V krá tkom čase pezinská polícia zistila pá chateľov krá dež e
vlá maním do predajne potravín
na trhovisku na Kupeckého ulici
v Pezinku. Podozrivý mi sú dvaja
22-roční Pezinčania - Peter L.
strá ž il na ulici a Pavol P. rozbil
strechu predajne a cez dieru vnikol dnu. Odcudzené sladkosti,
ká vu, drogériový tovar a alkohol
v hodnote takmer triná sť tisíc
korú n predali v Pezinku a peniaze minuli na ná kup drog.
Okrem toho sú obvinení i z
trestného činu spolupá chateľstvom, ktorého sa dopustili tý m,
ž e sa vlá mali do skladu predajne
papiernictva v Pezinku, kde odcudzili 27 kalkulačiek v hodnote
takmer 19 tisíc korú n.
x x x
V čase od 3. do 5. septembra z
bytu na Novomeského ulici v Pezinku odcudzili finančnú hotovosť v našej i cudzej mene, elektroniku, predmety zo ž ltého kovu,
alkohol a kozmetiku v celkovej
hodnote takmer 92 tisíc Sk. Kriminá lna polícia zistila, ž e podozrivý mi zo spá chania tohto
skutku sú Pezinčania - Vladimír
T. (15), Lenka P. (13), Lenka B. (13), Dagmar H. (14) a Erik
T. (13). Podozrivítri dni navštevovali dcéru poškodenej. Jedna
z nich ju na balkóne zabá vala a
ďalší vpustil ostatný ch, ktorí
prehľadali byt a postupne odcudzili rôzne veci.
x x x
Na začiatku roka na spojovacom chodníku Cajlanskej a Baníckej ulice v Pezinku lú pež ne
prepadli 62-ročnú ž enu. Pod
hrozbou nož a prilož eného ku
krku sa pá chateľ zmocnil jej kabelky, v ktorej mala peňaž enku s
obnosom 300 Sk, osobné doklady, šeky, zlatý prsteň, okuliare a
drobnú kozmetiku. Pracovníci
OR PZ v Pezinku zistili, ž e dôvodne podozrivý m z tohto skutku
je doposiaľ netrestaný Roman P.
(16) z Pezinka. Išiel v podvečerný ch hodiná ch spolu s dvoma
kamará tmi po ulici a oproti nim
išla ž ena. Zrazu jej podozrivý
prilož il nôž na krk a ž iadal od nej
kabelku. Keď ju odmietla vydať,
vrhol sa na ňu a zvalil ju na zem.
Po krá tkom zá pase jej vytrhol
kabelku z ruky. Kamará ti sa z
diaľky prizerali a potom všetci
utiekli. Cestou podozrivý vybral z
kabelky peniaze a zahodil ju.
Obeť prepadu nebola zranená .
Krá dež ou kabelky jej vznikla
škoda 3950 Sk.
(at)

