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V roku 2002 sa vytriedilo v Pezinku 108,92 t papiera, 79,65 t skla
a 903,20 t biologické ho odpadu, č o
predstavuje 17,49 percent z celkové ho množstva vyprodukované ho
odpadu. Zvyšné ho netriedené ho
odpadu vyvezené ho na skládku
bolo 5151 t (82,51 percent).
Pri prepoč te na jedné ho obyvateľa, každý obč an v minulom roku
vyprodukoval 236,40 kg netriedené ho odpadu a vytriedil 50,10 kg
druhotných surovín. V porovnanís
rokom 2001 to predstavuje mierne
zvýšenie separácie.
Komunálny odpad sa v našom
meste triedi od roku 1993 a jeho
likvidáciu zabezpeč uje firma Petmas.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo schválilo
zriadenie sobášneho miesta v reprezentač ných priestoroch mestskej rady v Starej radnici. Paušálne
poplatky za sobáše sú nasledovné :
obyvatelia Pezinka 1000 Sk, jeden
z dvojice obyvateľom Pezinka 1500
Sk, obyvatelia iných miest 2000 Sk.
Sobáše sa budú konať naďalej
bezplatne v sobášnej sieni na Mestskom ú rade.
(mo)

Dňa 6.3. 2003 nadobudlo ú č innosť Všeobecne závä zné nariadenie Mestské ho zastupiteľstva v Pezinku č . 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. VZN
okrem iné ho upravuje podmienky
evidencie psov a vydávanie evidenč ných známok. Mesto Pezinok
v sú lade so zákonom NR SR č .
282/2003 Zb. zakotvilo do VZN farebné rozlíšenie evidenč ných známok pre psov. Vydávajú sa známky
zelenej farby a pri evidencii nebezpeč né ho psa bude vydaná známka
č ervenej farby.
Na základe uvedeného ž iadame majiteľov psov vlastniacich staršie evidenč néznámky,
ktoré nie sú v sú lade s VZN č .
1/2003, teda sú kovovéprípadne
inej farby, aby si ich prišli bezplatne vymeniť za známky zelenej farby do 15.5. 2003 na MsÚ
Pezinok, oddelenie výstavby a
ž ivotného prostredia, č íslo dverí
34. Po uplynutíuvedené ho termínu
bude výmena známky spoplatnená.
Taktiež Mestská polícia bude tolerovať nevyhovujú ce evidenč né
známky pri kontrolách totožnosti
psa len do 15.5. 2003.
Pri kontrolách vykonaných po
15.5. 2003 a zistení použ ívania
n e v y h ov ujú cej e v i d e n č n e j
známky bude MsP oprávnená
ulož iťblokovú pokutu.
(RK)

V piatok 28. marca sa uskutoč nilo
druhé tohtoroč né zasadnutie Mestské ho zastupiteľstva v Pezinku. Rokovanie za ú č asti 24 poslancov viedol primátor mesta Oliver Solga.
V ú vode takmer osemhodinové ho
rokovacieho maratónu sa poslanci
oboznámili s informáciami o č innosti
Mestské ho ú radu a hlavnej kontrolórky mesta. Na dotazy odpovedal
primátor, hlavná kontrolórka a vedú ci oddeleníMsÚ .
V ďalšej č asti rokovania prednosta
MsÚ Miroslav Šebesta predložil na
schválenie 3. novelu Rokovacieho
poriadku MsZ. Neboli k nej vážnejšie pripomienky až na niektoré výhrady k navrhovaným pravidlám o
č asovom obmedzeníposlaneckých
diskusných príspevkov.
O vývoji delikvencie na ú zemí
mesta za vlaňajší rok poslancov
informovali - náč elník Mestskej polície kpt. Ľudovít Farbula, riaditeľObvodné ho oddelenia Policajné ho
zboru Mjr. Ján Jaslovský a vedú ci
odboru všeobecnej vnú tornej
správy Okresné ho ú radu v Pezinku
JUDr. Dušan Kušnier.

Hodnotiacu správu o stave kultú rneho života v meste a návrh Koncepcie kultú ry v písomnej forme
predložil zástupca primátora Jozef
Chynoranský. Novospracovaná
koncepcia sa venuje profesionálnej
kultú re a umeniu, kultú rnemu vyžitiu
obyvateľov, kultivácii mestské ho
prostredia a kultú re medziľudských
vzťahov.
Poslanci sa zaoberali aj návrhom
koncepcie sociálnej starostlivosti na
roky 2003 - 2006 a vyhodnotením
plnenia ú loh v sociálnej oblasti v
roku 2002.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie vyhodnotenie minuloroč né ho hospodárenia v mestských
lesoch a v poľovníckom združení
Leštiny. Schválilo správu o separácii
odpadov a sú hlasilo so zrušením
nádob na bioodpad na sídliskách
pre malý záujem o triedenie týchto
odpadov.
Najdôležitejším bodom rokovania
bolo schválenie I. novely rozpoč tu
na rok 2003. Poslanci po dlhšej diskusii schválili navýšenie výdavkov o
18 587 tisíc Sk a príjmov o 18 587

V dňoch 15. a 16. apríla sa konal v
Bratislave 13. snem ZMOS. Prvýkrát sa na ňom zú č astnil pezinský
primátor Oliver Solga, ktoré ho sme
sa spýtali na jeho postrehy:
- Pezinok je mladý m členom
ZMOS-u, do ktorého sme vstú pili
len v jú li minulého roku na mô j podnet. To, ž e sme členom organizá cie,
ktorá združ uje 90 percent z 3000
všetký ch miest a obcí Slovenska,
považ ujem za veľmi dô lež ité.
Snem bol miestami dosť bú rlivý ,
hovorilo sa najmä o problémoch

samosprá vy, ktoré nastali po prechode kompetenciízo strany štá tu.
Snem zvolil nové vedenie ZMOS-u
a jeho predsedom sa opäť stal Michal Sý kora. Ná š región v ZMOS-e
zastupuje primá tor Modry Vladimír
Medlen. Predstavitelia vlá dy a ministerstiev ná s informovali aké kompetencie ešte získa samosprá va.
Na neoficiá lnych stretnutiach s primá tormi a starostami miest a obcí
sme mali mož nosťkonfrontovaťexistujú ce problémy, spô sob ich riešenia
a nadviazaťkontakty.
(mo)

Už tradič ne v polovici mája organizuje Mestský ú rad v Pezinku Deň otvorených dverí. Ten tohtoroč ný sa uskutoč ní14. mája od 8.00 do 17.00 hod.
Okrem osvedč ených besied s odbornými pracovníkmi ú radu na rôzne té my
(princípy a systé m práce samosprávy, rozvojové zámery mesta, životné
prostredie, separovaný zber a bezpeč nosť v meste, č innosť Mestskej polície) bude rozšírený o nevšednú udalosť - slávnostné uvedenie nové ho materiálu Vývoj erbu mesta Pezinok a prič lenených obcí, ktoré ho autorom je
PhDr. Ján Milan Dubovský. Brožú ra bude popri chronológii formovania pezinské ho erbu obsahovať aj predstavenie erbov Cajly a Grinavy. Autor je
pripravený odpovedať na otázky z uvedenej problematiky. Kolektívom,
najmä z pezinských škôl odporú č ame, aby sa prihlásili na jednotlivé besedy vopred na Mestskom ú rade v Pezinku, Radnič né nám. 7. č .dv. 20c,
referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102.
(EL)

V programovom vyhláseníMestské ho zastupiteľstva je ú loha - iniciovať vznik mládežníckeho parlamentu. Návrh na jeho zriadenie na
poslednom zasadnutíMsZ predložil
primátor mesta Oliver Solga.
Poslaním Študentské ho parlamentu by malo byť spolu s vedením
mesta konzultovať a riešiť problé my
týkajú ce sa života mládeže vo vekovej skupine od 14 do 18 rokov. V 25č lennom parlamente budú zastú pené všetky pezinské stredné a

základné školy. Partnerom mladých
poslancov budú primátor, zástupcovia primátora a poslanci Mestské ho
zastupiteľstva. Najdôležitejšie problé my ŠP sa budú prerokú vať v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve.
Prvý krok k vzniku Študentské ho
parlamentu sa teda urobil, teraz
bude dôležité , aby mladíľudia prejavili dostatoč ný záujem v ňom pracovať a riešiť svoje problé my, ktorých nie je iste málo.
(mo)

tisíc Sk, prič om celkové príjmy budú
vo výške 209 535 tisíc Sk a výdavky
220 237 tisíc Sk.
Neoč akávane dlhú diskusiu vyvolalo riešenie vzniknutej situácie
okolo výstavby 4 obytných domov
na Muškáte I. Poslanci sa oboznámili so stanoviskami zástupcov firiem TERRA 2000, a.s. a Stavoimpex Holíč , spol. s r.o., ktoré sa
dostali do obchodné ho sporu. MsZ
zobralo na vedomie, že nájomná
zmluva so spol. TERRA 2000, a.s. z
dôvodu nezahájenia výstavby predmetných obytných domov do 31.12.
2002 zanikla. MsZ rozhodne o ďalšom postupe pri nakladanís predmetnými pozemkami po skonč ení
výkonu štátneho stavebné ho
dohľadu.
Poslanci MsZ poverili primátora O.
Solgu, aby jednal s vedením Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA o návrhu zmluvy o pristú pení
mesta Pezinok do tejto nadácie.
(mo)

Monitoring aktivít subjektov zapojených do eko-kampane Za č istejší
Pezinok za mesiac marec a apríl:
l 3.4. zorganizovalo Obč ianske
združenie U psej matere na Základnej škole Kupecké ho ul. seminár o rizikách chovu a povinnostiach majiteľov psov. Podobné semináre sa uskutoč nia aj na ostatných školách.
l 12.4. č istili pezinskískauti (61.
zbor Modrý oblak) Cajlanskú a Novomeské ho ulicu.
l V týždni 31.3. - 4.4. sa uskutoč nil na ZŠ Kupecké ho ul. týždeň
č istoty.
l Na ZŠ Kupecké ho, Fándlyho a
Bielenisko dostali plastové vedierka na bioodpad.
l ZŠ Holubyho má vo všetkých
triedach zavedený separovaný
zber odpadu.
l V rámci eko-kampane vyhlasujú organizátori sú ť až o najkrajšiu
kvetinovú výzdobu triedy. Každá
škola v Pezinku, ktorá sa chce na
sú ťaži zú č astniť, môže do 5. mája
nahlásiť tri triedy, ktoré ju budú reprezentovať. Vyhodnotenie sú ťaže
sa uskutoč nína závereč nom benefič nom koncerte kampane 6. jú na.
(EL)

Tretie tohtoroč né zasadnutie
Mestské ho zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoč ní v piatok 16.
mája o 8.30 hod. v zasadač ke MsÚ
na Radnič nom nám. 7. Bude mať
tento program:
Rozbor hospodárenia za rok
2002, informácia o stave životné ho
prostredia, návrhy na mestské ocenenia, informácie o príprave referenda o vstupe do Európskej ú nie,
informácia o príprave Vinobrania a
iné .
(mo)

