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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
12. decembra prijalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) č. 9/2003, ktorým sa novelizovalo VZN č. 6/2003 o miestnych
poplatkoch.
V novelizovanom VZN sú odstránené legislatívne nedostatky týkajúce sa definovania pojmu "verejné
priestranstvo" s presnou špecifikáciou ulíc a vylúčenia poplatkov za
užívanie hrobového miesta z poplatko v na záber verejného
priestranstva. Platby za hrobové
miesta bude samostatne riešiť Cintorínsky poriadok.
Súčasťou novely VZN o miestnych poplatkoch je aj úprava sadzieb miestnych poplatkov za užívanie verejného priestranstva a za
odpady. K úpravám sa pristupuje z
dôvodov všeobecného nárastu
nákladov vo všetkých oblastiach
života. Tieto poplatky sa v Pezinku
dlhodobo nezvyšovali.
Úpravy sa týkajú:
užívanie verejného priestranstva
- základná sadzba poplatku sa zvyšuje zo 4 na 8 Sk za m2 a deň
- poplatok v centre mesta sa zvy2
šuje zo 6 na 10 Sk za m a deň
- sadzba pre skládky tuhého paliva
a za umiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov je:
l odpratanie do 3 dní sa zvyšuje z
3 na 5 Sk za m2 a deň (všetky 3
dni)
l odpratanie nad 3 dni sa zvyšuje
2
zo 4 na 8 Sk za m a deň
- poplatok za rozkopávku miestnej
komunikácie, parkovacích plôch a
zelene:
l pre právnické osoby a fyz. osoby
2
- podnikateľov = 8 Sk za m /deň
l pre fyzické osoby - nepodnikate2
ľov = 4 Sk za m a deň
- sadzba za zabratie verejného
priestranstva reštauračnými a pohostinskými zariadeniami je 100 Sk
za každý začatý mesiac za jeden
stôl so 4 stoličkami (doteraz 500 Sk
za sezónu máj-október)
- sadzba poplatkov za odpady sa
mení:
- pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie u osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný
pobyt v bytovom dome sa zvyšuje z
350 na 450 Sk a v rodinnom dome z
250 na 350 Sk (na osobu a rok).
(mo)

Na základe návrhu Rady školy pri
Materskej škole Orešie odvolali poslanci Mestského zastupiteľstva z
funkcie riaditeľkyAnnu Krasňanskú.
Pracovné podmienky a vzťahy v
škole overovala aj pracovná skupina zložená z poslancov MsZ, zástupkyne Mestskej školskej rady a
hlavnej kontrolórky, ktorá potvrdila
zlé vzťahy na tomto pracovisku, spôsobujúce napätie a stres.
Mestské zastupiteľstvo poverilo
vedením MŠ riaditeľa Základnej
školy Orešie - Ing. Ľubomíra Macháčka.
(mo)

V našich novinách sme už informovali, že po zániku Západoslovenských vodární a kanalizácií vznikla
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) so sídlom v Bratislave, ktorej
akcionármi majú byť mestá a obce
Bratislavského kraja podľa počtu
obyvateľov. Najväčší balík akcií
vlastní Bratislava 59 percent, preto
má v spoločnosti rozhodujúce postavenie. Len pre zaujímavosť, Pezinok je vlastníkom 2,90 percenta akcií.
Nie je žiadnym tajomstvom, že pri
zakladaní novej vodárenskej spoločnosti došlo k istému napätiu medzi
hlavným akcionárom a šiestimi vidieckymi okresmi, ktoré nemali mať
žiadne zastúpenie v predstavenstve
a dozornej rade BVS. Toto považo-

vali za neakceptovateľné, preto uvažovali o vystúpení zo spoločnosti.
Ako nás informoval primátor mesta
Oliver Solga, zdá sa, že v zásadných
veciach predsa len došlo k zhode,
preto primátori šiestich okresných
miest deklarovali, že z Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti nevystúpia.
Jednou z podmienok bolo, aby sa
jasne špecifikovalo, koľko peňazí
pôjde do vidieckych okresov. Ďalšou
bolo zastúpenie týchto okresov v
dozornej rade a správnych orgánoch
spoločnosti. Chceme byť nápomocní spoločnosti i našimi projektami. Pezinok ako prvý deklaroval, že
máme vypracovaný projekt tzv. Podkarpatskej kanalizácie. Tento by mal
vyriešiť problém, ktorý je vo Svätom
Jure, Pezinku i v Modre, kde treba

V piatok 12. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Najdôležitejšími bodmi vyše šesťhodinového rokovania boli rozpočet Mesta a mestských organizácií na rok
2004, plán tvorby a čerpania fondov v budúcom roku, Všeobecne záväzné
nariadenia o určení sadzieb a určení sadzieb dane z nehnuteľnosti, o miestnych poplatkoch, o poskytovaní sociálnych služieb, o ovzduší a poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.
Poslanci schválili tiež plán kontrolnej činnosti, návrh koncepcie školstva do
roku 2006, plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na rok
2004, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a výšku ich odmien, odvolanie riaditeľky MŠ Orešie, zrušenie Strediska školských služieb.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj podnikateľský zámer spoločnosti Grand
hotel Pezinok a rozšírenie partnerských miest o chorvátske mesto Velika
Gorica.
V rámci interpelácií poslancov vystúpilo osem poslancov, ktorí vzniesli pripomienky najmä k problémom v doprave.
O niektorých materiáloch, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo bližšie
informujeme na inom mieste. K niektorým sa vrátime v budúcom čísle. (mo)

Dokončenie z 1. strany

To preto, aby nenastávali takéto
problémy pri jeho prerokúvaní. Každý sa snaží niečo do rozpočtu presadiť, pritom neberie vôbec ohľad
na to, či mesto na to má.
Myslím si tiež, že vedenie mesta
musí tlačiť na mestské podniky a
organizácie, aby hľadali vnútorné
rezervy v hospodárení a snažili sa

zlepšovať svoju ekonomiku. Treba nájsť mechanizmus na motiváciu týchto inštitúcií, aby dosahovali
lepšie hospodárske výsledky a z
mestského rozpočtu žiadali menej
peňazí. Nemôžeme ísť stále takou
cestou, že im budeme navyšovať
príspevky a zvyšovať náklady mesta, pretože dávať nie je z čoho.
(mo)

Dňa 28. novembra sa v Senci
uskutočnilo Valné zhromaždenie
(VZ) Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec-Pezinok.
Začiatok rokovania VZ bol venovaný hodnoteniu činnosti agentúry a
jej hospodárenia v roku 2003.
Okrem štandardných výkonov, ktorými sú najmä poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým v
oblasti poradenstva pre štrukturálne
fondy, dvaja pracovníci agentúry
zrealizovali tiež viacero konkrétnych
projektov. Dva sa týkali predreferendovej kampane vstupu do Európskej únie, ďalšie boli zamerané na
analýzu potenciálu Bratislavského
samosprávneho kraja, budovanie
partnerstva a posilnenia úlohy slovenských podnikateľov v rozšírenej
EÚ a projektový zámer podporený
holandskou vládou v rámci pro-

gramu bilaterálnej spolupráce. Ten
by mal pomôcť miestnym samosprávam pri čerpaní prostriedkov zo
štrukturálnych fondov. Čo sa týka
finančných dimenzií činnosti agentúry v roku 2003, jej bežné výdavky
dosiahli 1,471 mil. Sk, z toho 70 percent bolo krytých dotáciami a 30
percent z vlastných zdrojov.
Predmetom rokovania VZ bol i
rozpočet a plán činnosti na rok
2004. V tejto súvislosti VZ prijalo
závery súvisiace s jej komerčnou
stratégiou, vrátane cenníka poskytovaných služieb. VZ tiež schválilo
zmenu stanov združenia, týkajúcej
sa členského príspevku. Ten bude
po novom limitovaný len dolnou hranicou 10 tisíc Sk.
Bližšie informácie o RRA SenecPezinok možno získať na www.rrasenec-pezinok.sk.
(EL)

rekonštruovať čistiarne odpadových
vôd. Len v Pezinku by sme na tento
účel potrebovali 180 miliónov korún,
a v celom regióne by sa táto suma
vyšplhala na pol miliardy. Ponúkli
sme lacnejšie riešenie, že za 150
miliónov sa vybuduje Podkarpatská
kanalizácia. Terajšie čističky odpadových vôd v Modre, Pezinku a Sv.
Jure by boli len prečerpávacími stanicami, ktoré by odpadové vody čerpadlami pretláčali do potrubia napojeného na kanalizačnú sieť v Rači a
odtiaľ do veľkej čističky vo Vrakuni.
Trend rušenia malých čističiek a
napájania kanalizácií na veľké čističky je vo svete známy. Takto je riešená už aj kanalizačná sieť v Žiline a
okolí.
Projekt Podkarpatskej kanalizácie
by mali tento mesiac pripomienkovať odborníci, potom bude nasledovať vypracovanie projektovej dokumentácie. Na túto chceme požiadať
o finančný príspevok z predštrukturálnych fondov. Aj vlastnú stavbu by
sme chceli financovať z fondov EÚ a
prostriedkov BVS.
(mo)

V snahe rozšíriť informovanosť občanov o činnosti samosprávy a zámeroch mesta, pripravujeme do januárového
čísla odpovede primátora na
vaše otázky. Otázky treba
poslať najneskoršie do 15. januára 2004 na adresu: Redakcia
Pe-zinčan, Holubyho 42, 902 01
Pezinok, e-mail: pezincan@
msupezinok.sk tel. 033/641 34
35.
(red.)

Vďaka podpore Delegácie
Európskej komisie v SR zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Pezinok-Senec v prvú decembrovú stredu v Dome kultúry v Pezinku seminár na tému S vami a
pre vás, zameraný na budovanie
partnerstva a posilnenie úloh slovenských podnikateľov v rozšírenej Európskej únii. Jeho súčasťou
boli workshopy, v rámci ktorých
mali prítomní podnikatelia možnosť pracovať na konkrétnych žiadostiach na čerpanie podpory zo
štrukturálnych fondov.
Záujemcovia z podnikateľskej
obce, ktorí chcú získať bližšie informácie z oblasti štrukturálnych fondov sa môžu kontaktovať na: Regionálnu rozvojovú agentúru Pezinok-Senec, Kysucká ul. 14, Senec,
tel. 02/4592 4962 alebo Regionálnu kanceláriu Bratislavského
samosprávneho kraja, Komenského ul. 29, Pezinok, tel. 033/640
0779.
(EL)

