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V našich novinách sme v minulom čísle priniesli odpovede na viaceré vaše otázky, ktoré ste adresovali primátorovi mesta. Aj po termíne (15. január), ktorý sme stanovili na prvý okruh otázok, prišli do
redakcie vaše listy s otázkami pre primátora a iných zodpovedných
pracovníkov Mesta. Naša čitateľka Helena Zacharová primátorovi
Oliverovi Solgovi píše:
V mnohých anketách, prezentovaných v pezinských médiách, naši
občania vcelku dávajú najavo svoju
spokojnosť s vývojom v našom meste, s riešením problémov, ktoré ich
ťažia. Pezinok nestagnuje, naopak,
neustále sa rozvíja a postupne dostáva svoju novú, lepšiu a krajšiu
tvár. Predstavitelia mesta volení
nami občanmi, plnia svoje záväzky
voči nám, voči svojmu mestu. Vnímam to tak i ja, z pohľadu bežného
Pezinčana.
Jeden problém, ktorý sa už dotkol
celkom iste každého z nás, akoby sa
vyhýbal našej ľudskej potrebe riešiť
ho. Hádam je to spôsobené citlivosťou, smútkom, ktorý obostiera
našu dušu a núti nás ďalej sa ním
nezaoberať. Dotkne sa nás totiž
vždy v tej najťažšej chvíli: pri poslednej rozlúčke s človekom, ktorý nám
bol blízky, ktorého sme poznali celý
život, s ktorým sme pracovali, ktorého sme milovali.
Len celkom nedávno, pri rozlúčke
s človekom, ktorého sme odprevádzali na jeho poslednej ceste na našom cintoríne, v krutom januárovom
mraze, ma pri pohľade na "zmrznutých", užialených príbuzných napadli
otázky, ktoré si dovolim položiť Vám,
pán primátor:

Ako je možné, že prosperujúce
mesto, vychádzajúce v ústrety svojim občanom, zabúda na nich vo
chvíli pre nich najťažšej? Ako je možné, že smútiaci sú počas smútočného obradu nútení odolávať rôznym poveternostným podmienkam,
či už je to neznesiteľná páľava, silný
dážď a vietor, krutý mráz či fujavica?
Plánujete v blízkej budúcnosti výstavbu jednoduchého prístrešku pre
pozostalých, aký bežne nájdeme v
blízkych dedinách a v mnohých
mestách na Slovensku?
Verím, že tento problém ste neriešili zatiaľ len preto, že ste sa s podobnou požiadavkou občanov ešte
nestretli. Ak je to tak, pýtam sa vás,
milí Pezinčania, nezaslúžite si v
dnešnej modernej dobe, plnej počítačov, internetov a supermarketov
dôstojné miesto, kde by ste sa v pokoji mohli rozlúčiť s milovaným človekom? Pán primátor, dúfam, že v
spolupráci s pezinskou pohrebnou
službou nájdete riešenie. Umožníte
tak svojim spoluobčanom, aby si pri
poslednej rozlúčke so zosnulým
mohli sadnúť, aby sa mohli odovzdať žiaľu, smútku, spomienkam a
nie bojovať s nepríjemným počasím.
Verím, že sa týmto problémom

Pezinské základné školy v tomto školskom roku navštevuje 2462 žiakov. Najviac žiakov má ZŠ Fándlyho 699 a ZŠ Kupeckého 676. Nasledujú ZŠ Na bielenisku so 497 žiakmi, ZŠ Holubyho 345 a ZŠ Orešie 245.
V prvom polroku neprospelo 53 žiakov a 58 nebolo klasifikovaných.Čo
sa týka dochádzky na vyučovanie, každý žiak v priemere vymeškal 29,8
hodín.
Základnú umeleckú školu v tomto školskom roku navštevuje 400 žiakov, z nich 233 na polrok prospelo s vyznamenaním. Centrum voľného
času v 52 krúžkoch navštevuje 548 detí. Na 60 uskutočnených podujatiach sa zúčastnilo 5403 návštevníkov.
(hf)

Marec je mesiacom, keď správca dane z nehnuteľnosti - Mesto
Pezinok, vyrubuje každému obyvateľovi mesta, ktorý je vlastníkom
nehnuteľnosti, daň. Zároveň doručí
platobné výmery na daň z nehnuteľnosti platcom dane - obyvateľom.
Mrzí nás, ak sa vyskytnú prípady,
že platobné výmery sú adresované
človeku, ktorý už zomrel. Stáva sa,
že pozostalí platia daň v mene
zosnulého aj niekoľko rokov bez
toho, aby si daň z nehnuteľnosti,
ako noví vlastníci, prehlásili na seba.
Podľa zákona č. 317/92 Zb. o
dani z nehnuteľnosti a zákona č.
511/92 Zb. o správe daní a poplat-

kov, v znení neskorších noviel je
daňovník povinný oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali. V prípade,
že tak neurobí, správca dane je
oprávnený vyrubiť pokutu.
Ak do vašej domácnosti doručíme platobný výmer adresovaný človeku, ktorý zomrel,
oznámte to správcovi dane, ktorý
vám vydá tlačivo "Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti" na vyplnenie. Vyhneme sa tak zbytočným
omylom, keď mŕtvi platia dane z
nehnuteľnosti a nechtiac zraňujeme živých zasielaním platobných
výmerov im blízkym zomrelým.

budete zaoberať a nebudete argumentovať nedostatkom financií, nedostatkom miesta na cintoríne a
pod. Dokážte nám, vašim voličom,

ako už veľakrát predtým, že ste muž
na správnom mieste.
Teším sa aj v mene mnohých Pezinčanov na Vašu odpoveď!

Tento problém je starou bolesťou
nášho mesta, viem, že už v minulom
období bola snaha riešiť ho. My sme
urobili už aj konkrétne kroky, požiadali sme Katedru architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Michala Šarafína, aby so
svojimi študentami vypracovali niekoľko modelov zastrešenia pred Domom smútku v Pezinku. Po vybratí

najvhodnejšieho riešenia naplánujeme do mestského rozpočtu finančné prostriedky na jeho realizáciu.
Táto by sa mohla uskutočniť v budúcom roku.
Súčasný stav je ozaj neúnosný,
sám som si to uvedomil v týchto zimných mesiacoch, lebo keď prší alebo
sneží, je to nedôstojné prostredie na
akt rozlúčky so zomrelým.

Zákonom č. 45/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.2.
2004 prišlo k zmenám v poskytovaní peňažných príspevkov na
kompenzáciu a peňažného príspevku na opatrovanie.
Všetky peňažné príspevky na kompenzáciu, vyplácané podľa zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa od 1.2.
2004 začínajú prehodnocovať. Počas prehodnocovania sa uvedené
príspevky nevyplácajú. Ak po prehodnotení správny orgán zistí, že občan
nespĺňa podmienky podľa predpisov účinných od 1.2. 2004 peňažné
príspevky odníme. Ak má naďalej občan na peňažné príspevky nárok budú
mu priznané a aj doplatené od 1.2. 2004.
Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým boli vyplácané
účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti (napr. peňažný príspevok
300 Sk z dôvodu používania francúzskych barlí) do 31.12. 2003 a nemali
podanú žiadosť v období od 31.12. 2003 sa tieto dávky zastavujú bez
vydania rozhodnutia. Táto skupina občanov si môže podať žiadosť o
peňažné príspevky a bude riešená od podania žiadosti, podľa účinného
zákona od 1.2. 2004.
Niektoré zmeny peňažných príspevkov:
- príspevok na diétne stravovanie sa z doterajších 983 Sk mesačne mení
na 1000 Sk, 500 Sk a 300 Sk (podľa choroby);
- príspevok súvisiaci s hygienou alebo opotrebovaním šatstva a bytového
zariadenia sa zvyšuje z 200 na 300 Sk;
- príspevok na prevádzku osobného vozidla sa zvyšuje z 500 na 700 Sk;
- na výšku príspevku za opatrovanie má vplyv príjem občana s ťažkým
zdravotným postihnutím (ŤZP); peňažný príspevok sa kráti o sumu, ktorá
prevyšuje 1,2 násobok sumy životného minima, čo predstavuje 5052 Sk;
- skúma sa majetok a úspory občana s ŤZP, príspevok sa neposkytne ak
hodnota majetku a úspor presahuje 800 000 Sk.
Bližšie informácie o zmenách v poskytovaní príspevkov sa dozviete na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Štefánikova 10.

