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získalo v rámci súťaže ENVIROMESTO 2019 od odbornej hodnotiacej komisie ocenenie v súťažnej
oblasti A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, a tým aj finančný dar vo výške 1000,- eur od
sponzora ceny Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., (PSS, a.s.), a aj 1000,- eur od sponzora ceny EkoFondu
n.f. SPP.
Mesto Pezinok použilo financie od PSS, a.s. na zakúpenie elektronického služobného bicykla – eBiku
pre zamestnancov MsÚ a vedenie mesta pracujúcich v teréne. eBike bol zakúpený koncom roka 2019
v zníženej minimálnej cene aj s malou finančnou spoluúčasťou mesta.
Pezinok už mal v jeseni 2019 zapožičaný eBike počas najväčšieho podujatia v meste, ktorým je
VINOBRANIE V PEZINKU a aj počas Európskeho týždňa mobility. V rámci týchto dvoch významných
podujatí Pezinok získal pozitívnu skúsenosť s eBikom a v súčasnosti už má mesto aj vďaka PSS, a.s.
a súťaži ENVIROMESTO 2019 svoj vlastný eBike SmartCity. Ten je súčasťou dopravných prostriedkov
Mesta Pezinok a je budúcou vzorkou pre budovanie elektro bikesharingu slúžiaceho širokej verejnosti.
Mesto Pezinok ide príkladom pre širokú verejnosť čo sa týka alternatívnej dopravy.
Finančný dar od EkoFondu n.f. SPP Mesto Pezinok použilo na zabezpečenie energetických auditov pre
verejné budovy vo vlastníctve mesta, čo je tiež jeden z krokov ako cielene investovať do konkrétnej
obnovy či energetickej efektívnosti budov a verejnoprospešných projektov.
Mesto Pezinok poslalo SAŽP Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu (OSSRK) – organizátorovi
súťaže ENVIROMESTO 2019 takéto vyjadrenie:
„Ďakujeme Vám – SAŽP Odboru SSRK, spoločnosti PSS, a.s. a EkoFondu n.f. SPP za podporu a sme
radi, že sme sa zapojili do súťaže ENVIROMESTO 2019. Postupne sa dostávame krok po kroku
k realizácií našich environmentálnych a rozvojových plánov, niektoré sa nám do veľkej miery darí
realizovať hneď a niektoré potrebujú svoj čas. Preto aj účasť v súťaži bola pre nás veľkou motiváciou
a ešte väčším naštartovaním. Odporúčame všetkým mestám, ktoré ešte neriešili tieto oblasti alebo sa
nepochválili svojimi pozitívnymi príkladmi z praxe, nech sa do súťaže prihlásia. Odovzdávanie
skúseností alebo preberanie správnych riešení je dobrá cesta pre budúce partnerstvá a šírenie nielen
osvety, ale aj dobrých projektov a aktivít.
Mesto Pezinok aj vďaka prezentácii a propagácii v médiách cez ENVIROMESTO 2019 získalo nové
partnerstvá, nové témy, nové know-how z iných samospráv a dokonca aj príklady zo zahraničia aj
od cezhraničných partnerov.“
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