Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 13.
novembra schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2006,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
21/2004 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.
Na základe tejto novely dochádza od 1. januára 2007 k zvý-

Len niekoľko hodín po skončení
komunálnych volieb bolo v Slovenskom národnom divadle v Bratislave slávnostné odovzdávanie
ocenení v súťaži Samospráva a
Slovensko bez bariér 2005 –
2006. V kategórii obce, mestá a
župy bol medzi ocenenými mestami už druhýkrát za sebou aj Pezinok. Čestné uznanie z rúk organizátorov prevzal primátor Oliver
Solga. Záznam zo slávnostného
koncertu, ktorému dominoval
operný spevák Peter Dvorský prinesie Slovenská televízia 25. decembra na svojom druhom programe.
(r)

Od stredy 13. decembra je v Informačnom centre v Pezinku k
dispozícii Kalendár podujatí na rok
2007. Komu sa neujde jeho tlačená podoba, môže využiť jeho
elektronickú verziu na www.pezinok.sk. Jedinou novinkou je, že
nový kalendár má prvýkrát vo svojej 9-ročnej histórii farebnú obálku
a vyšiel v 1500 kusovom náklade.
(EL)

Naše partnerské mesto Neusiedl am See sprostredkovalo pre
záujemcov z Pezinka príležitosť
na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
cestovného ruchu. Projektová manažérka rakúskej spoločnosti TMA
so sídlom vo Viedni Neicy Malieckel prezentovala pred pezinskými
médiami 10. novembra obsah univerzitného kurzu ekonomiky cestovného ruchu otvoreného aj pre
slovenských občanov. Program,
spolufinancovaný zdrojmi Európskej únie, odštartoval už v tomto
roku. Noví záujemcovia však budú
mať príležitosť pristúpiť v ďalšom
kole, ktoré sa otvára na jar roku
2007. Bližšie informácie o projekte
možno nájsť na www.tm-austria.
at.
(EL)

šeniu dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.
Pri dani z nehnuteľnosti sa zvyšuje daň za ornú pôdu, vinice a
ovocné sady z doterajších 0,35 na
0,50 percent zo základu dane.
Mení sa i daň za trvale trávnaté
porasty z 0,25 na 0,90 % zo základu dane.
Sadzba dane fyzických osôb za
byty a rodinné domy sa navyšuje o
1 Sk za m2.
Od 1. januára sa zvyšuje poplatok za vývoz komunálneho odpadu. Fyzické osoby v rodinných do-

moch budú platiť viac o 10 halierov
za osobu a deň, v bytovkách sa
poplatok zvyšuje z 500 na 536,50
Sk za osobu.
Celé nové VZN o miestnych daniach a poplatkoch bude zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta (www.pezinok.sk).
Novela je vydaná v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
(mo)

V tradícii poslaneckých dní pokračuje samospráva mesta aj v novom roku. Prvý, januárový, sa uskutoční v prvú stredu, teda 3. 1. od
16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy. Na zlepšenie komunikácie s občanmi v okrajových častiach mesta sa budú konať poslanecké dni aj v historických
častiach Grinava a Cajla. Ich termíny uverejníme v budúcom čísle
Pezinčana.
(EL)

V nadväznosti na trojročnú tradíciu sa bude Pezinok prezentovať
na 13. Medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour v
Bratislave (18. – 21. 1. 2007) opäť
spoločne so všetkými svojimi partnerskými mestami – českou Mladou Boleslavou, rakúskym Neusiedl am See, maďarským Mosonmagyaróvárom a slovinskou Izo-

lou. Na ploche 24 m2 (v hale B2,
stánok 401) so svojimi spoluvystavovateľmi ponúkne návštevníkom
to najlepšie z oblasti cestovného
ruchu. Prioritou tohto ročníka
bude ponuka kultúrneho turizmu,
hlavne festivalov, ktoré sú obsahom bilaterálneho projektu Múzy
nás spájajú medzi Pezinkom a
(EL)
Neusiedl am See.

Vo štvrtok 2. novembra sa konala ustanovujúca schôdza nového Zastupiteľstva Mladej Boleslavi, na ktorej sa zúčastnilo všetkých 33 zastupiteľov. V programe
zastupiteľstva bola voľba nových
orgánov. Do funkcie primátora bol
zvolený MUDr. Raduan Nwelati,
riaditeľ oblastnej nemocnice a
predseda tunajšej Občianskej demokratickej strany. Ďalšími uvoľ-

nenými funkcionármi sú traja námestníci primátora. Nová rada
mesta má 11 členov.
Novozvoleným funkcionárom
Mladej Boleslavi srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v
ich neľahkej práci. Zároveň chceme vysloviť presvedčenie, že blízke partnerské kontakty medzi našimi mestami budú pokračovať a
naďalej sa rozvíjať.
(mo)

Kľúčové subjekty cestovného ruchu v Pezinku – miestne cestovné
agentúry a kancelárie, Informačné centrum, mestskí sprievodcovia, zástupcovia miestnych kultúrnych inštitúcií, majitelia resp. prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcovia samosprávy a
miestnych médií sa stretli 13. decembra na mestskom úrade, aby zhodnotili uplynulý rok z hľadiska cestovného ruchu a informovali sa vzájomne o svojich zámeroch na rok 2007. Diskutovalo sa o pripravovaných
hlavných podujatiach a projektoch (Národný salón vín, Svetový deň
sprievodcov, oficiálne otvorenie Vinohradníckeho náučného chodníka,
Keramické trhy, folklórny festival Návraty, Kultúrne leto, Vinobranie, Medzinárodný deň turizmu a iné), pripravovaných prezentáciach (Slovakiatour, Ultrecht), jednotnom vizuálnom štýle, spolupráci informačných kancelárií v Bratislavskom samosprávnom kraji, projektoch Pezinské panstvo a Múzy nás spájajú. Ďalšie stretnutie subjektov cestovného ruchu v
Pezinku sa uskutoční v júni 2007.
(EL)

Neny roka, kedy by zme sa
netešili na jeho konec, na trochu
teho volna, na stretnucí z blýskyma ludma, možno aj na
stretnucí z ludma, kerých zme
celý rok nevidzely a nepočuly,
na nejaké to prekvapený pot
stromkem pre tých, čo celý rok,
alebo aspon g jeho koncu (trocha) poslúchaly. Nekerý z nás
sa tešá na tý výhradne jazykové
veci, jako sú kapustnyca, vyprážaný kapr, zemákový šalát a
šelijaké parádne koláčky, čo sa
robá len na vánoce. Nekerý sa
tešá, že znova uvidzá Popolušku, Mrázika, Pyšnú princeznu,
alebo dalšé televízne vánočné
tutofky, další, tý vytrvalejší,
možno uvidzá aj zlaté prasa,
nekerý sa uš celý nedočkavý
trasú na to, kedy uš konečne
napadne snech a bude zima
aby vybalyly lyže a sánky a
mohly sa vybláznyt na horách,
nekerý tú ozajskú zimu očekávajú, aby im výcej chucilo to varené vínečko. Každopádne skúrej jako začnete balancovat, nebolo by odveci zbilancovat, alebo po našém aj zhodnocyt tentok uplynulý rok. Opčansky to
bolo velyce náročné, pretože
zme teho roku maly dvoje volby
a nélen také bársjaké, ale podla
mójho mýnená zrovna tý najdúležitejšé. Prežily zme ščastlyvo jedny aj druhé, aj tý srandovné kampane prettým, to,
jako a keho zme zvolyly ešče
len uvidzíme, za rok, za dva.
Vinohradnýcky rok bol ze začátku taký šelijaký, ale ge koncu
sa to počasí umúdrylo a budú aj
fajnské vínečká. €uro aj dolár
pomaličky pravydelno klesajú,
akurát tá beťárka, česká koruna
sa furt drží jako pýr ve vinohradze. A to tam uš púl roka majú
bezvládzí. Sranda, né? Netreba
zabudnút any na tú prvú medajlu ze zimných olympijských
hér ešče z februára. To, čo sa
šecko stalo v našém mesce a
okolý móže byt pre nekeho dúležité velyce, pre nekeho ménej, pre nekeho vúbec. Nebudem to šecko spomýnat, na to tu
je PEZINČAN a gdo si ho poccivo celý rok otkládal, jako naša
bapka, móže si ho znova medzi
svátkama prelystovat a zaspomýnat si. A pre tých, čo si ho neotkládaly, je odložený na internetovej adrese, kerú velyce
lachko nájdete v záhlavý. Dúfam, že každý z vás si nájde
nejakú vec, kerá ho za ten rok
potešila, pretože radovat sa
treba aj keby ste boly jakokolvek smutný a neščastný. Možno
vás trocha poteší, ket si len spomenete, keho narodzenyny
oslavujeme na vánoce.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

