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Posledné 7. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v
stredu 15. decembra o 8.30 hod. v
zasadačke MsÚ na Radničnom
nám. 7.
Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za
III. štvrťrok 2004, rozpočet na rok
2005, plán tvorby a čerpania fondov, vyhodnotenie činnosti primátora, hlavnej kontrolórky, komisií pri
MsZ, plán práce MsR a MsZ na rok
2005, VZN o dani z nehnuteľnosti,
o odpadoch a iné.
(mo)

Posledný tohtoročný Poslanecký
deň sa uskutoční v prvú stredu v
decembri (1.12.) od 16.00 - 18.00
hod. na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, miestnosť č.
19. Poslanci Mestského zastupiteľstva budú pripravení diskutovať
o aktuálnych otázkach života v meste, prijímať podnety a pripomienky
občanov a podať im vysvetlenia
rozhodnutí samosprávnych orgánov.
(EL)

Už siedmykrát vydáva mesto Pezinok Kalendár podujatí na nasledujúci rok. Sú v ňom údaje o najvýznamnejších kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych
akciách, ktoré sa uskutočnia v roku
2005 na pôde nášho mesta. Pri
každej je uvedený názov, termín a
miesto jej konania a kontakt na organizátora.
Materiál v tlačenej podobe je k
dispozícii v Informačnom centre v
Pezinku, Radničné nám. 9 a v elektronickej na www.pezinok.sk.
(EL)

Mesto Pezinok získalo z Nadácie
otvorenej spoločnosti grant v rámci
programu Váš amenge - Pre vás,
ktorý je zameraný na zlepšenie
vzťahov a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou v Pezinku. Má ambície zistiť názory
oboch cieľových skupín na vzájomné spolužitie v meste, hľadať
riešenie existujúcich problémov a
získané poznatky použiť pri spracovaní Koncepcie riešenia problémov života Rómov v Pezinku.
Jeho ťažisko spočíva v "naštartovaní" činnosti Rómskeho klubu v
Pezinku a terénnej práci rómskych
asistentiek, ktoré možno považovať za jeden z najefektívnejších
prostriedkov kultivácie života Rómov v Pezinku.
(EL)

Samospráva po prevzatí viacerých kompetencií od štátu sa
chystá na ďalšiu výraznú zmenu,
ktorú prináša fiškálna decentralizácia. Od januára budúceho roku preberajú obce podľa nového zákona
právomoc určovať miestne dane a
poplatky. Z miestnych daní sú to:
daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň
za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje. Miestnym
poplatkom je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Zmena sa premietne už do budúcoročného rozpočtu mesta.
Čo môžu od pripravovaných
zmien očakávať občania? Túto
otázku sme položili primátorovi
mesta Oliverovi Solgovi: - Ohľadom daní a poplatkov sme už mali
pracovné stretnutie MsZ, kde sme
podrobne prebrali všetko, čo sa tejto problematiky týka. Porovnávali
sme jednotlivé kapitoly s minulými
rokmi a výšku daní a poplatkov budeme porovnávať aj s inými mestami. Môžem však ubezpečiť občanov, právnické osoby, podnikateľov, že ich nechceme výrazne finančne zaťažovať, nechceme zvy-

Mnohé naše mestá sa topia vo
vysokých dlhoch, ktoré im vznikli pri
riešení svojich existenčných problémov či rozvojových programov. U
nás v Pezinku je situácia v tomto
smere veľmi dobrá, vedeniu mesta
sa darí ekonomiku držať pod kontrolou, k zadlžovaniu dochádza len
minimálne, ozaj len v nevyhnutných
prípadoch.
"V októbri nám spadol veľký kameň zo srdca, splatili sme obligácie
30 miliónov plus štyri milióny výnosov, ktoré mesto malo ako ťarchu od
roku 2000 na rekonštrukciu Starej
radnice. V súčasnosti máme jedinú
pôžičku v zostávajúcej sume 18 mili-

ónov Sk, ktorú si mesto zobralo v
minulom volebnom období od Dexie
banky na mestskú plaváreň. Tento
dlh pravidelne splácame, splatený
by mal byť do dvoch rokov. Za veľký
úspech považujem, že sa nám podarilo dosiahnuť pri tejto pôžičke zníženie pôvodne dohodnutého úroku
z 10,9 percenta na 6,5 percenta," povedal nám primátor mesta Oliver
Solga.
Dozvedeli sme sa, že mesto sa
chystá zobrať v tomto volebnom
období prvý úver v sume 30 miliónov Sk na výstavbu 43 tzv. štartovacích bytov pri Pinelovej nemocnici.
(mo)

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa na novembrovom zasadnutí zaoberali plnením mestského rozpočtu za I. polrok 2004.
Plán príjmov po prvej novele z 28. mája 2004 bol stanovený na sumu
292038 tis. Sk. Plnenie za prvý polrok bolo 136359 tis. Sk, čo predstavuje
47 percent.
Vo výdavkovej časti sa v tomto roku ráta so sumou 292039 tis. Sk, skutočnosť za I. polrok bola 123493 tis. Sk, t.j. 42 percent. Rozpočet sa plní v
súlade s plánovanými harmonogramami.
(mo)

Občania mesta sa často pýtajú, čo bude v rozostavanej budove v areáli bývalého kúpaliska. Pôvodne tu mal
byť okresný úrad, avšak po reforme štátnej správy sa
nakoniec od dostavby ustúpilo. Ako sme sa dozvedeli,
rozostavaný objekt od štátu, ktorý bol jeho vlastníkom,
kúpil EBP Factoring, spol. s r.o.
"Sme veľmi radi, že ten betónový skelet bol už predaný. Predaj sa týkal len vlastnej stavby, pozemky patria
mestu. Súhlasili sme s tým, aby nový vlastník objekt
prestaval na viacpodlažný bytový dom, iné riešenie
nebolo možné. Myslím si, že to bude vkusný dom, s
peknými bytmi. Tieto budú situované na Mladoboleslavskú ulicu, ale aj do Zámockého parku. Ako podmienku sme stanovili, že vlastník zlikviduje a odstráni
budovu bývalých šatní kúpaliska, vybuduje tu parkovacie miesta a komunikácie, skultivuje okolie budovy a
dobuduje detské ihrisko na susednom pozemku," - povedal nám primátor Oliver Solga.
Na otázku či neočakáva negatívne reakcie od občanov primátor dodal: - Viem, že budú aj odporcovia, tak
ako to bolo v prípade Grandu. Niektorí sa pohoršovali,
prečo sme tam pustili Billu, ale väčšina ľudí tento krok
chváli. Považujem za dôležité, že tento mŕtvy dom
znova ožil, a takýto obchod bol v centre mesta aj potrebný. Billa zafinancovala aj úpravy v okolí. Vzniklo tu

šovať poplatky za každú cenu. Ten
jediný poplatok, ktorý tam je, je poplatok za odvoz a uskladnenie tuhého komunálneho odpadu. Tento
dotujeme sumou takmer 4 milióny
Sk, čo sme však nepreniesli na občanov. Niektorí občania dokonca
získajú výhody v tom, že pokiaľ sa
nebudú zdržiavať v bydlisku viac
ako 90 po sebe idúcich dní, výšku
poplatku za odpad im alikvotne
skrátime. Takisto Pezinčania, ktorí
majú v Pezinku chatu, nebudú platiť už dvakrát, ale len raz."
Podrobnejšie o daniach a poplatkoch budeme informovať v ďalších
číslach Pezinčana.
(mo)

Mesto Pezinok od 1. januára
2005 ruší poplatok za parkovanie motorových vozidiel v centre
mesta. Dôvodom tohto kroku je
nerentabilnosť tejto služby i skutočnosť, že sa značne zlepšili
podmienky na parkovanie v tejto
časti mesta, ktoré boli jednou z
príčin zavedenia parkovného.
(mo)

Spojovacia ulička medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou oproti
Domu kultúry poznajú Pezinčania
pod názvom Fortna. Doteraz bolo
pomenovanie uličky Fortna (alebo
aj Katova ulička) neoficiálne, ale 5.
novembra Mestské zastupiteľstvo
v Pezinku tento názov schválilo.
Z novostavby firmy Kybeco budú
do Fortne vyúsťovať viaceré obchodné prevádzky, ktoré tichú
uličku značne oživia.
(mo)

80 parkovacích miest, boli vysadené stromy, ďalšia
výsadba sa pripravuje, ako bonus bolo vybudované
parkovisko a zeleň na Záhradnej ulici. Po dostavbe polyfunkčného objektu medzi lekárňou a rožným domom
na Šancovej ulici a dobudovaní zelene bude celý priestor peknou časťou mesta. Som presvedčený, že občania budú nakoniec spokojní.
(mo)

Z rozostavaného okresného úradu by vraj mali byť
po nadstavbe objektu pekné byty.
Snímka (mo)

