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Od 1. januára nový systém daní a poplatkov
Vo štvrtok 20. januára sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania bolo schválenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Rozálke, kde sa
budú stavať rodinné domy. Ďalším
bodom bolo schválenie zmluvy o
zriadení Spoločného obecného
úradu, ktorej účastníkmi sú mesto
Pezinok a obce Limbach, Viničné,
Vinosady a Slovenský Grob. Najrušnejšia diskusia sa rozvinula pri
prerokúvaní bodu - Aktualizácia
Územného plánu mesta Pezinok. Z
25 požiadaviek na zmeny v Územnom pláne sa najviac diskutovalo o
skládke odpadov v novej jame. Na
túto tému, ktorá pritiahla do rokovacej sály aj občanov, vystúpili s rozdielnymi názormi na problém viacerí poslanci i občianski aktivisti,
vystupujúci proti skládke. Nakoniec poslanci v hlasovaní o tejto
zmene, jej zaradenie do aktualizácie ÚP, rozdielom jedného hlasu
neschválili.
(mo)

Vážení spoluobčania,
sú chvíle v živote mesta a jeho
občanov, ktoré nemožno nazvať
ani jednoduché a ani ľahké. Sú to
chvíle veľkých zmien, zavedenia
nových systémov alebo nepopulárnych opatrení. Takto by sme mohli
charakterizovať aj fiškálnu decentralizáciu, ktorá na mestá a obce
"doľahla" od 1. januára tohto roka.
Aby sme však boli spravodliví, musíme konštatovať, že má pre Pezinok viac výhod ako nevýhod, aj
keď, ako to už býva, každý začiatok
je ťažký...
Vedenie mesta a Mestské zastupiteľstvo veľmi pozorne vypracovalo všetky ekonomické analýzy a
dosahy nového systému daní a
poplatkov a schválilo ho tak, aby v
čo najmenšej miere postihol široké
vrstvy občanov. Najviac sa diskutovalo o zvýšení daní z nehnuteľností. Snažili sme sa, aby práve
daň za rodinný dom a byt nepostihla výrazne peňaženky väčšiny z
našich občanov a najmä dôchod-

cov. Mesto Pezinok aj v nedávnej
minulosti túto daň držalo v prijateľnej hranici - nikdy nešlo na maximum a tak je to i dnes. Potvrdilo sa
to aj vtedy, keď denná tlač priniesla
tabuľku daňového zaťaženia občanov v jednotlivých mestách a Pezinok sa zase umiestnil v "zlatom"
strede. Som presvedčený, že v najbližších rokoch si tento trend
udržíme a že naopak, budeme isté
skupiny obyvateľov, najmä tie sociálne slabšie, zvýhodňovať.
Prvým krokom je zrušenie dane za
psa pre osoby v dôchodkovom
veku (nad 65 rokov) a verím, že už
budúci rok túto hranicu posunieme
smerom dolu. Čo je však oveľa
dôležitejšie je fakt, že časť peňazí
vrátime obyvateľom v podobe sociálnych programov, príspevkov a
pomoci v núdzi. Už v tohtoročnom
rozpočte sa rátalo s ešte väčšou
finančnou injekciou do našich škôl,
do rozvoja športu a kultúry. Verím,
že občanom budú slúžiť aj opravené alebo nové cesty, chodníky a

Nájomné byty bude stavať BATEA
Z médií i z pracovných stretnutí
vedenia mesta sa mnohí z nás dozvedeli, že v minulom mesiaci sa
objavila informácia o snahe vytvoriť
z Bratislavy samostatný kraj, bez
okresov Pezinok, Malacky a Senec, s tým, že by sa mohli pričleniť
do Trnavského kraja. Na pracovných stretnutiach s predsedom
Vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja
Ľubom Romanom a primátorom
Bratislavy Andrejom Ďurkovským
sa primátor nášho mesta Oliver
Solga spýtal na závažnosť týchto
informácií a bol ubezpečený, že
napriek tomu, že istí politici sa s
touto myšlienkou zaoberali, nie je
reálne jej naplnenie. Pezinok tak
ako v minulosti, deklaroval jednoznačný záujem byť súčasťou Bratislavského kraja a podieľať sa na
jeho všestrannom rozvoji.
(r)

Poslanci MsZ v Pezinku na svojom decembrovom zasadnutí
schválili návrh rozpočtu mesta na
rok 2005. Spracovatelia po prvýkrát pri tvorbe rozpočtu uplatnili
novú formu financovania samosprávy, ktorá vyplýva z fiškálnej
decentralizácie.
V príjmovej časti rozpočet ráta so
sumou 293 387 tisíc Sk. Tvoria ju
bežné príjmy 213 269 tisíc Sk, kapitálové príjmy 17 150 tisíc Sk a finančné operácie 62 968 tisíc Sk.
Pri vyrovnanom rozpočte sa aj vo
výdavkovej časti ráta so sumou
293 387 tisíc Sk. Na bežné výdavky
219 397 tisíc Sk, kapitálové výdavky 51 202 tisíc Sk a finančné
operácie 22 788 tisíc Sk.
(mo)

Vedenie mesta už v minulom roku
informovalo, že intenzíne pripravuje
výstavbu bytového domu (41 bytov)
v areáli pod Pinelovou nemocnicou
na Zumbergskej ulici. Po vyhotovení statických posudkov a projektovej dokumentácii sa tento mesiac
prikročilo k výberu stavebnej firmy.
V súťaži, na ktorej sa zúčastnilo
jedenásť stavebných organizácií z
celého Slovenska odborná komisia
vybrala domácu spoločnosť BATEA, ktorá splnila požadované pod-

mienky a ponúkla optimálnu cenu.
Zároveň sa začali aj prípravné práce.
Vybudovanie mestských nájomných bytov spolu s menšou výstavbou bytov v Grinave a Za hradbami
bude nielen naplnením programového vyhlásenia súčasného Mestského zastupiteľstva ale i dobrou
správou pre tých, ktorí si dnes len
veľmi ťažko dokážu vlastnými prostriedkami riešiť svoju problematickú bytovú otázku.
(r)

Symbolickou bodkou za uplynulým rokom z hľadiska cestovného
ruchu v ostatných rokoch v Pezinku
býva stretnutie subjektov cestovného ruchu. Vlaňajšie sa uskutočnilo 15. decembra v Mestskej vinotéke. Jeho cieľom bolo zhodnotiť
turistický rok a načrtnúť predstavy v
tejto oblasti v roku 2005.
Temer dvadsať zástupcov pezinských cestovných kancelárií, agentúr, ubytovacích a stravovacích
zariadení, kultúrnych inštitúcií, občianskych združení, nadácií a tiež

jednotlivci predniesli svoje názory,
pripomienky a námety, ktoré poslúžia ako podklady pre samosprávu mesta, pri hodnotení koncepcie cestovného ruchu na februárovom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva a niektoré z nich uverejní časopis Pezinský podnikateľ
ako inšpiráciu pre miestnych podnikateľov.
Najbližšie stretnutie subjektov
cestovného ruchu sa uskutoční
začiatkom letnej turistickej sezóny.
(EL)

Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 14. decembra 2004
schválilo návrh plánu tvorby a použitia fondov na rok 2005. Podľa
schváleného návrhu bude mať
mesto šesť fondov:
Fond zvláštnych prostriedkov pozemok na Bielenisku 756 tisíc
Sk, pozemok Za dráhou 2 700 tisíc
Sk, projektové dokumentácie 500
tisíc Sk, vodovodná prípojka Grinava 600 tisíc, detské ihrisko Za
hradbami a Muškát 400 tisíc, chodníky, parkoviská 400 tisíc, chodníky,
parkoviská - Trnavská, Fándlyho,

Komenského, CVČ, Sever 4 730
tisíc, rekonštrukcie školských jedální 2 000 tisíc, úver plaváreň istina 3 558 tisíc, úrok z úveru na
plaváreň 1 089 tisíc, úrok z úveru
byty 1 350 tisíc, dofinancovanie
bytov v Pinelovej nemocnici 4 000
tisíc, projekty cintoríny 110 tisíc,
projekt aktualizácie územného
plánu 300 tisíc, rekonštrukcia budovy MsÚ - výmena okien, fasáda,
dlažba dvor 1 900 tisíc, rekonštrukcia domu smútku Pezinok - prestrešenie, obvodový plášť 1 500 tisíc,
komplexný informačný systém MsÚ

verejná zeleň. A nesmiem zabudnúť ani na to možno najdôležitejšie
a to sú nové mestské byty. Pripravená je výstavba pod Pinelovou
nemocnicou, Za hradbami i v Grinave. A zase to budú byty len pre
Pezinčanov (Grinavanov, Cajlanov) a najmä pre mladých a tých,
ktorí ešte nemajú na vlastný.
Projektov je veľa, plánov ešte
viacej. Mnohé už majú konkrétnu
podobu, na ďalšie treba čas a najmä peniaze. Každý občan sa môže
presvedčiť, že nehospodárime zle.
Mesto nie je zadĺžené, je hodnotené veľmi dobre, dokonca medzi
najlepšie sa rozvíjajúcimi mestami
na Slovensku (pozri článok Pezinok medzi najlepšími). Zostáva
nám len spoliehať sa na vlastné
sily, na našu súdržnosť, pracovitosť, zdravý lokálpatriotizmus a
hrdosť na vlastné mesto a jeho obyvateľov. Potom sa ľahšie znášajú aj
prechodné ťažkosti alebo zvýšené
finančné zaťaženie. Najmä vtedy,
ak vieme, že tie peniaze sa nám
zase v inej forme vrátia alebo budú
využité v prospech nás všetkých.
Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Tlačivá
na priznanie dane
Mestský úrad v Pezinku vychádza v ústrety najmä starším
občanom v Grinave a na Cajle
tým, že zriadil v týchto častiach
mesta vysunuté pracoviská na
vydávanie a preberanie tlačív
pre priznanie dane z nehnuteľnosti. Tlačivá dostanete na
týchto miestach: Grinava - Klub
dôchodcov na Oreší, vždy v
utorok a štvrtok od 15.00 do
18.00 hod.
Cajla - budova miestnej knižnice na Cajlanskej ulici č. 63,
vždy v utorok a štvrtok od 15.00
do 17.30 hod.
Uvedenú službu bude Mesto
Pezinok vykonávať do 24. februára 2005.
V budove mestského úradu sa
tlačivá vydávajú denne v kancelárii prvého kontaktu a v stránkových dňoch aj v kancelárii č. 27
na II. poschodí.
Finančné oddelenie MsÚ

1 000 tisíc (nevyčerpané z roku
2004), technické vybavenie KC 200
tisíc, vklad do majetku TV Pezinok zakúpenie kamery 200 tisíc Sk;
Fond rozvoja bývania - predĺženie
verejného osvetlenia 200 tisíc Sk;
Fond ekologický - na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu 2 000
tisíc, na údržbu zelene 2 000 tisíc Sk;
Fond športu - športové aktivity 500
tisíc, prevádzka plavárne 600 tisíc Sk;
Fond kultúry - príspevky 500 tisíc
Sk;
Fond pomoci - príspevky 200 tisíc
Sk.
(mo)

