Čitateľ Jozef Aulitis vo svojom
liste navrhuje, aby sme v rubrike
Naši jubilanti uverejňovali údaje
o narodení jubilantov dopredu,
nie v minulom čase. Myslí si, že
by to bolo lepšie pre zainteresovaných i širšiu verejnosť.
Odpoveď redakcie: – Pokiaľ ide
o nás, splniť takúto požiadavku by
nebol absolútne problém. Pamätníci si možno spomenú, že údaje o
narodení jubilantov sme kedysi
uverejňovali mesiac dopredu. K
zmene však došlo na žiadosť čitateľov. Viacerí jubilanti si neželali,
aby sme o ich jubileu informovali
vopred, množili sa žiadosti o vyškrtnutie z tohto zoznamu. Niektorí prichádzali s takouto požiadavkou na poslednú chvíľu, čo
nám samozrejme robilo aj problémy. Rešpektovali sme to však,
mali na to právo a zrejme aj vážny
dôvod (ako najväčší uvádzali –
neželaných gratulantov). Museli
sme sa tým zaoberať. Uvažovali
sme aj o tom, že rubriku úplne zrušíme. Nakoniec sa prijateľným
stalo uverejňovanie týchto informácií v neskoršom termíne. O
zmene, ako to navrhuje J. Aulitis
(mo)
preto neuvažujeme.

Na zaujímavú vec nás upozornil
pracovník MsÚ v Pezinku Alexander Pravda. Vo štvrtok 4. 5. 2006
po polnoci o 1. hod., 2. minúte a 3.
sekunde vznikla zvláštna kombinácia dátumu a času, ktorá ešte
nikdy v histórii nenastala a ani už
nikdy nenastane. Veď posúďte:
01:02:03 04/05/06.
(r)

(Pezinčan č. 3/2006)
Na článok Poloviční Pezinčania v minulom čísle sme dostali tri
reakcie, ktoré uverejňujeme. Zároveň oznamujeme, že autorom
článku je primátor Oliver Solga. Mrzí nás, že jeho meno z textu pri
konečnej úprave sadzby vypadlo. Za nedostatok sa čitateľom, najmä však autorovi článku ospavedlňujeme.
(mo)

Rada by som reagovala na článok Poloviční Pezinčania v Pezinčanovi č. 3.
Plne súhlasím s pisateľom tohto
článku. Stačí sa pozrieť na ešpézetku stojacích áut na nových sídliskách a podľa toho viete, kto má v
Pezinku trvalý pobyt. Títo spoluobčania sa vyhovárajú, že nemajú
čas na zdĺhavé vybavovanie občianskych preukazov, kartičky do
poisťovní a státie v rade na nové
ŠPZ a prepis auta. V prípade podnikateľov aj prepis firiem. Smetiaky
by chceli mať vždy vysypané, parkoviská vybudované, zriadené
detské ihriská, zeleň. Neuvedomujú si, že mesto alebo obec do-

stáva finančné prostriedky od štátu
do rozpočtu podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom a aj z daní
a poplatkov od občanov s trvalým
pobytom v meste (odpad). To isté
platí pre občanov, ktorí majú síce
trvalý pobyt v Pezinku a platia za
vývoz odpadu, ale prenajímajú
svoje byty osobám, ktoré tu trvalý
pobyt nemajú, ale produkujú
množstvo odpadu a za odpad platia v mieste svojho trvalého pobytu.
Bolo by dobré, keby ste uverejnili
aj skratku alebo meno pisateľa,
ktorému treba za absolútne výstižný a pravdivý článok poďakovať.
(ina)

Neuvedený autor tohto článku
hrubo zavádza verejnos ť, dokonca
to má nádych podnecovania k nenávisti voči občanom mesta bez
trvalého pobytu. V článku tvrdí, že
obyvatelia Pezinka, ktorí nemajú v
meste trvalý pobyt, tu neplatia
dane a mesto prichádza o mnohomiliónové sumy.
Vážený autor, trochu poopravím
vaše mylné názory. Obec, resp.
mesto vyberá od obyvateľstva nasledujúce dane: a) daň z nehnuteľnosti, b) daň za psa, c) daň za
užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie, e) daň za
predajné automaty, f) daň za nevýherné hracie prístroje.
K písm. a) – Tam, kde občania bez
trvalého pobytu bývajú, majiteľ tejto
nehnuteľnosti platí podľa § 4 ods. 1
písm. A) VZN č. 1 – dane z nehnuteľnosti. Ak tam býva nájomník bez
trvalého pobytu, tak tam nemôže
bývať majiteľ, ale dane sú za nehnuteľnosť rovnako zaplatené.

Poznám minimálne päť prípadov,
že Pezinčania bývajú v Bratislave
a tak isto tam neplatia dane, ale ich
tam platí majiteľ dotyčnej nehnuteľnosti. Pezinok neprichádza v
tomto prípade ani o jedinú korunu.
K písm. b) – Ak občan na území
Pezinka vlastní psa, platí mestu
Pezinku zaň daň bez toho, či tu
má, alebo nemá trvalý pobyt.
K písm. c) – Daň za užívanie verejného priestranstva platí ten, kto
ho užíva.
K písm. d až f) – Tieto dane platia
mestu Pezinok podnikatelia, ktorí
môžu mať trvalý pobyt trebárs aj v
Kocúrkove.
Celý článok považujem za podnecovanie k nenávisti voči určitej
skupine obyvateľov mesta na základe klamlivých informácií.
Vážený pán "utajený" autor, takéto "nevinné" články boli publikované proti židom v polovici 20. storočia v Nemecku a všetci dobre vieme, ako to dopadlo. Karel Votava

Mesiac marec bol aj mesiacom výročných schôdzí rôznych
inštitúcií a organizácií. V sobotu
18. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých, 21.
marca bolo rokovanie Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska a 23. marca sa konala výročná schôdza Klubu dôchodcov v Grinave. Na všetkých
troch sa hodnotila najmä bohatá
minuloročná činnosť, podpora
mesta a vytyčovali si program
na rok 2006.
(r)

S účinnosťou od 1. marca Ministerstvo zdravotníctva SR
zriadilo štátnu príspevkovú organizáciu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok.
Týmto dňom bolo toto zariadenie odčlenené od Fakultnej nemocnice Bratislava a je opäť
samostatným právnym subjektom.
(r)

Grinavská Základná škola Orešie opäť zložila skúšku z "európstva", keďže už po tretíkrát
úspešne zorganizovala celomestské podujatie Európa, vitaj.
Jeho história sa začala písať pri
príležitosti vstupu Slovenska do
Európskej únie a pokračuje odvtedy každoročne. Projekt bol
previerkou nielen organizačných
schopností hostiteľskej školy, ale
aj vedomostí pezinských školákov o európskom zoskupení a
jeho členských krajinách. Vo
všetkých jeho troch častiach –
výtvarnej súťaži Európa na palete, vedomostnej Eurokvíz a prezentačnej Krížom-krážom Európou obstáli obe strany výborne.
Okrem Mesta Pezinka a miestnych sponzorov podujatie podporil i predseda vlády SR, ktorý
venoval víťazom tri publikácie o
Slovensku s vlastnoručným podpisom.
(EL)

Pozn. redakcie: Tento článok bol uverejnený aj v Pezinsku v 15.
týždni 2006.

Rodičia malého Andrejka Mikloša nám poslali túto fotografiu, ku ktorej napísali text: "Nášmu 16-mesačnému synovi sa
podaril husársky kúsok. Prvýkrát sa dostal na kreslo a spomedzi novín vo vedľajšom koši
vybral práve Pezinčana, ktorého
začal podrobne študovať. Mal
ho síce naopak, ale to mu vôbec
neprekážalo. Bolo to veľmi milé,
Andrejko začal čítať ako dospelák. Nedalo sa odolať a tak
vznikla táto fotografia."
(r)

Dovoľte mi reagovať na list pána
Votavu, ktorý uverejnilo Pezinsko a
ktorý došiel aj do redakcie Pezinčana. Autor v ňom reaguje na môj článok Poloviční Pezinčania.
V texte som jasne napísal, že na
občanov, ktorí nemajú v Pezinku
trvalý pobyt mesto nedostáva podielové dane, podčiarkujem podielové dane, o žiadnych iných som
nepísal. V zákone sú definované
ako podiely na daniach v správe
štátu a ide o daň z príjmu fyzických
osôb. Štát potom prerozdeľuje tieto
dane v zmysle príslušných záko-

nov. Konkrétne pre mesto Pezinok
predstavuje táto suma približne
4970 korún na osobu, čo v našom
prípade predstavuje sumu okolo 6 –
8 miliónov korún, možno i viac. Nič
viac a nič menej som nenapísal,
treba len pozorne čítať, nepodliehať
panike a vyhnúť sa obvineniam z
vyvolávania nevraživosti medzi
občanmi, ako na to poukazuje autor
článku v Pezinsku. Je to nezmysel,
pretože ja som písal práve o otvorenej náruči s akou Pezinok a Pezinčania prijímajú nových spoluobčanov.
Oliver Solga

V týchto dňoch rozdali do
schránok v Grinave anketové
lístky pre projekt Grinavská záhrada. Organizátori projektu
prosia občanov, aby sa zapojili v
čo najväčšom počte svojimi návrhmi a nápadmi. Na zber anketových lískov sú k dispozícii do
25. mája schránky GOV na pošte, v materskej škole a v klube
dôchodcov. Potom sa uskutoční
v dňoch 26. a 27. mája plánovacie stretnutie pre všetkých Grinavčanov. Na stretnutie pri tvorbe nášho prostredia sa na vás
tešia organizátori.
(vp)

