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Mesto Pezinok poskytlo v roku
2001 sociá lnu výpomoc 119 rodiná m v celkovej sume 178 tisíc korún. Jednorazové dá vky finanč nej
a materiá lnej pomoci smerovali do
nefunkč ných, zlyhá vajúcich a sociá lne slabých rodín.
V prevá dzke Jedá leň pre dôchodcov pripravovali priemerne denne
170 obedov, z toho 90 sa rozvá žalo
do domá cností. Celoroč né ná klady
na túto prevá dzku boli 2,2 milió na
Sk. Cena obeda je 50 korún, polovicu hradístravník. Rozvoz obedov
zabezpeč uje Okresný úrad za poplatok 7 Sk.
Mesto prispieva na tri kluby dôchodcov so 610 č lenmi roč ne sumou 300 tisíc Sk. V kluboch je
pestrá č innosť, organizujú spoloč né stretnutia, zá jazdy, ná vštevy
kultúrnych podujatí, ná vštevy jubilantov a iné .
V Ú tulku sv. Anny na Komenské ho ulici s kapacitou 30 miest,
bolo ku koncu minulé ho roku ubytovaných 21 obč anov, z toho štyri
ženy a osem detí. Nepretržitú prevá dzku zabezpeč ujú štyria pracovníci.
(mo)

Ako pomôcku pre zá kladnú orientá ciu v súvislosti s novým zá konom
o odpadoch a jeho dosahu na
obč ana vydalo mesto Pezinok osobitný materiá l, ktorý bol zač iatkom
februá ra doruč ený do takmer 8000
domá cností a firiem v meste.
Okrem dvoch všeobecne zá vä zných nariadení v plnom znení,
ktoré upravujú túto problematiku v
podmienkach Pezinka, boli jeho
súč asťou aj aktuá lne informá cie o
výsledkoch triedenia komuná lneho
odpadu, tiežharmonogram vývozu
odpadu a kontakt na subjekty v
meste, ktoré zabezpeč ujú odvoz
odpadu v Pezinku. Pre prípadných
ďalších zá ujemcov je materiá l ešte
k dispozícii v Informač nom centre v
Pezinku, Radnič né ná m. 9, tel.
033/6901 107.
(EL)

• 21.1. rokoval primá tor Ivan Pessel s Rudolfom Bezá kom, riaditeľom firmy NeuberChemika o spoluprá ci v roku 2002;

• 23.1. prijal primá tor Martina Jurana, nové ho

riaditeľa poboč ky VÚ B v Pezinku v súvislosti s
jeho ná stupom do funkcie;

• 24.1. rokoval primá tor so zá stupcami
Združenia pre posperitu o ponuke zač lenenia
Pezinka do mestských informač ných systé mov
v SR;
• 28.1. rokoval primá tor s Hedvigou Pavlíkovou, riaditeľkou pezinskej poboč ky ČSOB, o
nových službá ch;
• 5.2. prijal primá tor delegá ciu z Lotyšska
vedenú policajným prezidentom a prezentoval
im život našej samosprá vy;

Hoci zá kon o obecnom zriadení,
tiežProgramové vyhlá senie Mestské ho zastupiteľstva na volebné
obdobie 1998 - 2002, platné koncepcie a všeobecne zá vä zné nariadenia (VZN) urč ujú podrobné úlohy,
pred ktorými stojí pezinská samosprá va v tomto roku, ponúkame
č itateľom prehľad ťažiskových aktivít pre tých, ktorínemajú možnosťa
há dam ani trpezlivosť a zá ujem
podrobnejšie si preštudovať uvedené materiá ly. Tento príspevok je
struč nou informá ciou o tom, č o
môže v roku 2002 obč an mesta oč aká vať od orgá nov samosprá vy, samozrejme okrem bežných služieb
súvisiacich s každodenným chodom života v Pezinku v oblasti:
legislatívnej
- prijatie Štatútu mesta Pezinok;
- prijatie VZN o č ase predaja v obchodoch a č ase prevá dzky služieb;
- prijatie VZN o verejnom poriadku;
- prijatie Pracovné ho poriadku (k
1.4. 2002);
administratívno-správnej
- vytvorenie podmienok pre postupný prechod kompetencií zo
štá tnej sprá vy na samosprá vu (agenda matrík, životné ho prostredia,
sociá lnych vecí, školstva);
- zabezpeč enie parlamentných
volieb;
- príprava komuná lnych volieb;
rozpoč tovej
- zachovanie solventnosti a finanč nej stability mesta;
- zabezpeč enie dlhovej služby
mesta;
- zabezpeč enie financovania akcií
podľa programové ho vyhlá senia
Mestské ho zastupiteľstva v súlade
so schvá leným rozpoč tom mesta;
- príprava východiskové ho (zá kladné ho) rozpoč tu na nové volebné
obdobie;
investič nej
- schvá lenie územné ho plá nu centrá lnej mestskej zó ny;
- schvá lenie štúdie, výber dodá vateľa a zač atie projektu kanalizá cie v
grinavskej č asti mesta;
- dokonč enie rekonštrukcie Starej
radnice;
- vybudovanie prístrešku na cintoríne v Pezinku;
- vybudovanie dvoch cestných sve-

telných priechodov (pri Poliklinike a
v Grinave pri Evanjelickom kostole);
- rekonštrukcia verejné ho osvetlenia v Grinave na uliciach Vinice,
Myslenická a Cintorínska;
- zač atie budovania komuniká cie a
mostu v rekreač nej oblasti Leitne;
- vydanie územné ho rozhodnutia,
výber dodá vateľa a spracovanie
projektu pre stavebné povolenie
obytné ho súboru Rozá lka;
životné ho prostredia
- prechod na nový systé m spoplatňovania za odvoz komuná lneho
odpadu;
- v rá mci reformy verejnej sprá vy
prebranie novej agendy na úseku
ochrany prírody (ochrana drevín,
povolovanie výrubov, ukladanie
ná hradnej výsadby) zo štá tnej
sprá vy (Okresné ho úradu);
- vytvorenie tzv. "zberné ho miesta"
na zber komuná lneho odpadu s
obsahom škodlivín;
- dobudovanie kontajnerových stanovíšť;
- postupné ozdravovanie zelene v
areá li Zá mocké ho parku na zá klade
znalecké ho posudku;
kultú rnej
- podpora podujatízo strany mesta:
medziná rodných festivalov Ad Una
Corda, Etnofestival a Cibulá k, ďalej
súťažnej prehliadky Dychovky v
preši a taneč nej súťaže Pezinský
strapec;
- formou grantov podpora ďalších
miestnych kultúrnych aktivít;
- rekonštrukcia a osadenie súsošia
Prešiarov;
sociálnej
- vytvorenie podmienok pre komplexnú starostlivosť o dôchodcov
(po prechod kompetenciízo štá tnej
sprá vy na mesto vytvorenie z Domu
penzió nu dôchodcov, ktorý je napojený na budovu Strediska opatrovateľskej služby, komplexu budov pre
poskytovanie služieb najmä pre
starých a bezvlá dnych obč anov);
- pokrač ovanie v socializá cii ró mskych spoluobč anov (projekt asistentiek v Materskej škole a projekt
predstavenie ró mskych spoluobč anov v rá mci Dňa ró mov - 7.4. 2002);
- rozšírenie služieb Ú tulku sv. Anny
v nepretržitej prevá dzke aj pre obč a-

nov okolitých miest a obcí;
cestovné ho ruchu
- prezentá cia mesta na výstavá ch
cestovné ho ruchu Slovakiatour a
GO;
- vydanie nové ho prospektu o Pezinku v troch jazykových mutá ciá ch;
- rozšírenie ponuky cestovné ho
ruchu o nové produkty (znač enie
cyklotrá s v regió ne, Hradné slá vnosti, ná uč ný chodník Po stopá ch
pezinských maliarov);
bezpeč nostnej (ochrany obč anov a majetku)
- spracovanie projektu vytvorenia
moderné ho komplexné ho informač né ho systé mu pre potreby predovšetkým mestskej polície na
skvalitnenie poskytovaných služieb
obč anom v zá ujme zabezpeč enia
ochrany ich majetku, života a zdravia (mal by zahŕňať, okrem iné ho,
integrá ciu kamerové ho systé mu,
integrá ciu systé mu zachytenia prichá dzajúcich telefó nnych hovorov,
ich identifiká ciu a priestorovú lokalizá ciu, ďalej lokalizá ciu vozidiel a
hliadok polície pomocou GPS (globá lny polohový systé m), vrá tane
zobrazenia na mapovej scé ne, integrá ciu digitá lnych interaktívnych
má p pre potreby polície a lokalizá ciu udalostí);
- spracovanie internetovej strá nky
Mestskej polície Pezinok;
- v prevá dzkach so sídlom v meste
Pezinok zvýšiť kontrolnú č innosť
zameranú na ochranu pred zneužívaním alkoholických ná pojov predovšetkým v oblasti zá kazu predá vania alebo podá vania alkoholických ná pojov alebo umožňovania
ich požívania osobá m mladším ako
18 rokov;
medzinárodných vzťahov
- v rá mci rozvoja vzťahov s tromi
partnerskými mestami uskutoč nenie Týždňa Mosonmagyaró vá ru v
Pezinku;
- zorganizovanie podujatia Pocta
Kupecké mu III. - medziná rodnej
výtvarnej súťaže talentovanej mlá deže zo 4 partnerských miest
(Mladá Boleslav, Mosonmagyaró vá r, Neusiedl am See, Pezinok).

• 7.2. rokoval primá tor s Já nom Hacajom a
Milanom Pavelkom vo veci prípravy VZN o
vinohradoch;

tiarne odpadových vôd;

• 11.2. rokoval primá tor s Jozefom Elšíkom,
primá torom mesta Senec, o možnostiach spoluprá ce v oblasti cestovné ho ruchu;

• 25.1. rokoval primá tor v ZVaK o rekonštrukcii č istiarne odpadových vôd;

• 1.2. sa zúč astnil primá tor na slá vnostnom
otvorení nové ho sídla poboč ky Slovenskej
poisťovne v Pezinku;

• 28.1. sa zúč astnil primá tor na zasadnutí
prípravné ho výboru medziná rodné ho festivalu
Ad Una Corda;

• 5.2. rokoval primá tor s Jakubom Nová kom,
sprá vcom konkurznej podstaty ZST, š.p. o
vysporiadanípozemkov na Moyzesovej ulici;

• 11.2. rokoval primá tor s p. Kankom, starostom Vinosadov o zmene hraníc katastrá lneho
územia obce Vinosady;
• 13.2. rokoval primá tor s p. Seidnerom, obchodným riaditeľom firmy Billa o možnostiach
výstavby supermarketu Billa.

• 29.1. sa zúč astnili primá tor a zá stupca primá tora na oficiá lnom otvorení novej poboč ky
ČSOB v Pezinku;
• 30.1. rokoval primá tor na OR PZ o kruhovom objazde na križovatke Šenkvická -Senecká ;

• 21.1. sa zúč astnil zá stupca primá tora Oliver Solga v Obchodnej akadé mii na prezentá cii fiktívnych firiem;
•

23.1. sa zúč astnili primá tor a zá stupca
primá tora na stretnutí subjektov cestovné ho
ruchu z Pezinka;

• 24.1. rokoval primá tor na Krajskom úrade v

Bratislave o aktualizá cii UPN a výstavbe č is-

• 30.1. rokoval primá tor s p. Daubnerom z
Telekomuniká cii vo veci oprá v rozkopá vok pre
optický ká bel;
• 30.1. rokoval primá tor s Jozefom Baginom
zo SAD Pezinok o zmene zastá vok prímestských autobuspvých spojov;
• 31.1. sa zúč astnil zá stupca primá tora v
Modre na vernisá ži a uvedení zná mky Jozefa
Balá ža;

• 5.2. rokoval primá tor s Já nom Manom,
riaditeľom Pezinských tehelní, a.s. a Annou
Gaalovou, vedúcou odboru ŽP Okresné ho
úradu o riešenísklá dky TKO;
• 7.2. sa zúč astnili primá tor so zá stupcom
primá tora na kontrolnom dni na radnici;
• 8.2. rokoval primá tor s p. Černá kom, riaditeľom Psychiatrickej nemocnice P. Pinela o
riešení zdravotníckych služieb v tomto zariadení;
• 8.2. sa zúč astnil zá stupca primá tora v Malokarpatskom múzeu na vernisá ži výstavy Autoportré ty a portré ty Já na Kupecké ho;
• 11.2. rokoval zá stupca primá tora na Ministerstve školstva SR o výstavbe džudo-haly v
Pezinku.

