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• MANIKÚ RA, PEDIKÚ RA, NECHTOVÝ
DIZAJN - TWINS, Karin Antalová, Hviezdoslavova 47, Pezinok. Po, St: 12.00-19.00 hod., Ut,
Š t: 9.00-18.00 hod., Pi: 10.00-19.00 hod., So:
8.00-13.00 hod.;
• KADERNÍCTVO VENEZIA, Eva Klamová,
Bystrická 28, Pezinok. Po-Pi: 12.00-19.00
hod., So: objednávky;
• UNO FASHION, vý roba a predaj odevov,
textilný ch vý robkov a doplnkov, Oľga Čajkovič ová, Jesenské ho 16, Pezinok.Po, St, Pi:
7.00-15.30 hod., Ut, Št: 7.00-17.00 hod.;
• TATIANA s.r.o., predaj obuvi, textilu,
odevov a dopl. tovaru, M.R. Š tefánika 26,
Pezinok. Po-Pi: 9.00-18.00 hod., So: 8.3012.00 hod.;
• FTC, a.s., vý roba a predaj reziva, drevárskych vý robkov, jednoduchý ch vý robkov z
dreva, drevený ch paliet, piliarska vý roba a
pod., Drevárska 23, Pezinok;
• SALÓN SILVIA - prevádzkovanie rekondičný ch stolov, Silvia Liberč anová, Komenské ho 27, Pezinok. Po-Ne: 8.00-21.00 hod.;
• KTM MOTO-ŠPORT, Štefan Javorka,
Bratislavská 56, Pezinok. Po-Pi: 9.00-18.00
hod., So: 8.00-12.00 hod.;
• SHOP - textil, obuv, Bang Nguyen Cong,
Holubyho 20, Pezinok. Po-Pi: 9.00-18.00 hod.,
So: 8.00-12.00 hod.;
• MAXIMA, predaj odevov, biž utérie, kož enej galantérie, Tamara Somíková, Holubyho
31, Pezinok, Po-Pi: 9.30-18.00 hod., So: 9.0012.00 hod.;
• MARTINA ERHARDT, dámska konfekcia, M.R. Štefánika 3, Pezinok. Po-Pi: 11.0019.00 hod., So: 9.00-13.00 hod.;
• PROFIREAL SLOVAKIA, poskytovanie
strednodobý ch a dlhodobý ch pôž ičiek,
Marián Svrč ek, Holubyho 42, Pezinok. Po-Pi:
10.00-17.30 hod.;
• PEDIKÚ RA - MANIKÚ RA ZUZANA,
Zuzana Sandtnerová, Novomeské ho 38, Pezinok. Po-Pi: 9.00-18.00 hod., So: 9.00-12.00
hod.;
• AUTOŠKOLA CARDINÁ L, Klaudia Hinková, Holubyho 24, Po-Pi: 7.30-16.00 hod., š koliace a doš koľovacie stredisko, Holubyho 42,
Pezinok;
• K.T.C., s.r.o., veľkoobchod - strojárenské
vý robky, sprostredkovanie obchodu a
služ ieb, nákladnácestnádoprava, Glejovka
1, Pezinok. Po-Pi: 9.00-16.30 hod.;
• KOVENA s.r.o., predaj hutného materiálu, cestná nákladná doprava, Glejovka 1,
Pezinok. Po-Pi: 8.00-16.30 hod.;
• KAROSÁ RSKE PRÁ CE, Peter Kľú č ik,
Š enkvická cesta 1, Pezinok. Po-Pi: 8.00-17.00
hod., So: 8.00-12.00 hod.;
• LEKÁ REŇ MEDOVKA, Mgr. Agneš a Ollé ová, Kollárova 11, Pezinok. Po-Pi: 8.00-18.00
hod., So: 8.00-12.00 hod.;
• OVOCIE-ZELENINA, Mária Moč ková,
Svä toplukova 2, Pezinok. Po-Pi: 9.00-18.00
hod., So: 8.00-12.00 hod.;
• CUKRÁ REŇ , Mária Moč ková, Svä toplukova 2, Pezinok. Po-Ne: Po-Ne: 13.00-22.00
hod.;
• ANNA SHOP, predaj metrové ho textilu,
galanté rie a pletených výrobkov, Daniel Pisarč ík, Bratislavská 6, Pezinok. Po, Ut: 10.0018.00 hod., St, Š t: 13.00-19.00 hod., Pi: 10.0019.00 hod., So: 9.00-12.00 hod.;
• KAVIAREŇ CABERNET, Peter Rácz, ul. 1.
mája 13, Pezinok. Po-Ne: 10.00-23.00 hod.;
• KAVIAREŇ PREŠPORSKÁ PIVNICA,
Jú lius Abrahám, Holubyho 29, Pezinok. Po-Ne:
7.00-2.00 hod.;
• KRBY, Peter Hroch, Radnič né nám. 3,
Pezinok. Po-Pi: 10.00-17.00 hod.

Mesto Pezinok vzhľadom na naplnenosť jestvujú ceho cintorína
musí neodkladne riešiť výstavbu
nové ho. Podľa schválené ho ú zemné ho plánu má byť zriadený v
priestore na ľavej strane od cesty
II/503 v smere na Vinič né (medzi
areálom firiem Batea a Lineál).
Tieto pozemky v rámci konkurzné ho konania Poľnohospodárskeho družstva Pezinok zakú pila
firma Batea.
Firma Batea sa obrátila na Mesto
Pezinok so žiadosťou o prehodnotenie ú zemné ho plánu s možnosťou rieš enia nové ho cintorína
na inom mieste. Aj keď navrhovaný
cintorín je v zozname verejnoprospeš ných stavieb a v prípade
nesú hlasu vlastníka pozemku je
možným rieš ením vyvlastň ovacie
konanie, na spoloč nom rokovaní

sa dohodlo, že sa bude hľadať iný
vhodný priestor. Vyhľadávaciu urbanistickú štú diu bude financovať
firma Batea.
Postoj mesta do istej miery
ovplyvnila aj skutoč nosť, že navrhovaný priestor sa v sú č asnosti
nejaví ako najdôstojnejš í na výstavbu cintorína. Je umiestnený
medzi dvoma priemyselnými areálmi, naproti je záhradkárska osada
a skládka tuhé ho komunálneho

Od 1. januára 1992 existuje
š tátna príspevková organizácia
Ministerstva zdravotníctva SR Záchranná a dopravná zdravotnícka služba (ZDZS) so sídlom v
Bratislave. Poč as svojej existencie
sa rozrástla na organizáciu s viac
ako 350 zamestnancami. Svoje
pracoviská má v Bratislave a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok.
Spádová oblasť pre zásahovú č in2
nosťmá rozlohu 2053 km s takmer
620 tisíc obyvateľmi.
ZDZS zabezpeč uje poskytovanie
prednemocnič nej a neodkladnej
zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji posádkami rýchlej
lekárskej a rýchlej zdravotníckej
služby. Zabezpeč uje aj prevozy
pacientov, diaľkové transporty kriticky chorých a ranených obč anov
pozemnými alebo leteckými dopravnými prostriedkami. Ď alej vykonáva návš tevnú lekársku službu, dopravu pre hospodárske a

správne ú č ely zdravotníckych zariadení, výuč bu a výcvik zdravotnícko-záchranárskych postupov.

odpadu Pezinských tehelní a je
ťažko dostupný.
Mestské zastupiteľstvo zobralo
výsledky rokovania a návrh na obstaranie urbanistickej štú die za
dohodnutých podmienok na vedomie. Štú dia musí rieš iť lokalizáciu
nové ho cintorína, dopravné napojenie, komunikač né rieš enie, objekty podmieň ujú ce prevádzku a
napojenie komplexu na inžinierske
siete.
(mo)

inzercia

• AUTOOPRAVOVŇ A - Peter Hlavanda,
Š enkvická cesta 1, Pezinok. Po-Pi: 8.00-16.00
hod.;
• STILL STREET - predaj textilu, Maroš
Tarábek, M.R. Štefánika 35, Pezinok. Po-Pi:
9.00-18.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.;
• AGW, s.r.o., finančno-poradenské služ by, M.R. Š tefánika 25, Pezinok. Po-Pi: 8.0018.00 hod.;
• KNÍHKUPECTVO FRANTIŠEK, Prov.
Rehole menš ích bratov Františ kánov, Farská
5, Pezinok. Po-Pi: 10.00-18.00 hod., So: 7.3012.00 hod.;
• KADERNÍCTVO TWINS, Stanislava Antalová, Hviezdoslavova 47, Pezinok. Po, St:
12.00-19.00 hod., Ut, Št: 9.00-18.00 hod., Pi:
10.00-19.00 hod., So: 8.00-13.00 hod. ;

"V okrese Pezinok ZDZS sídli od
apríla 2001 v modranskej nemocnici. Do konca novembra uskutoč nila takmer štyristo
výjazdov. Rýchl a
zdravotná služba v
okresoch Senec a
Pezinok má k dispozícii po celých 24 hodín dve vozidlá, lekára a š tyroch záchranárov." - povedal
nám vedú ci Strediska záchrannej služby
VI. - MUDr. Ľ udovít
Priecel. Zasahujú pri
vš etkých stavoch
ohrozujú cich život.
Na zásah ich možno
privolať cez tel. č íslo
155 (dispeč ing BraMUDr. Ľ udovít Priecel a záchranári Miroslav tislava).
(mo)
Bača a Miloš Još t pri výjazde na záchrannú akSnímka autor
ciu.

V nadvä znosti na nový zákon o odpadoch Mestské
zastupiteľstvo v Pezinku prijalo nové vš eobecne závä zné nariadenie o odpadoch, ktoré nadobudne ú č innosť1.1. 2002.
VZN upravuje vš eobecné pravidlá nakladania s odpadmi, popisuje systé m zberu komunálneho odpadu a
jeho zložiek, popisuje systé m zberu drobné ho stavebné ho odpadu, systé m zberu objemné ho odpadu a systé m zberu odpadu v rekreač ných oblastiach. Treba si
uvedomiť, že obec si splnila zákonnú povinnosť a zaviedla systém zberu komunálnych a drobný ch stavebný ch odpadov.
Triedenie komunálneho odpadu na papier, sklo, biologický odpad a zvyš ný netriedený odpad je všetkým v
Pezinku dôverne známe. Nové je triedenie jednotlivý ch zlož iek odpadu s obsahom š kodlivín. V praxi
to znamená, že pôvodcovia vytriedený odpad donesú
na tzv. zberné miesto zriadené v objekte firmy Petmas
na Šenkvickej ulici 12, kde vyškolení pracovníci zabezpeč ia jeho doč asné bezpeč né zhromaždenie.
Zberné miesto bude slú žiť na celoroč ný zber týchto
zložiek komunálnych odpadov: žiarivky a iný odpad
obsahujú ci ortuť, oleje a tuky, farby, tlač iarenské farby,
lepidlá a živice obsahujú ce nebezpeč né látky, cytotoxické a cytostatické lieč ivá, baté rie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo ob-

sahujú ce nebezpeč né látky.
Zároveň bude zberné miesto slú žiťna zber - najmenej 2x roč ne vo vyhlásených termínoch - týchto zložiek
odpadu: rozpú š ťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické
látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujú ce
chlórfluórované uhľovodíky, detergenty obsahujú ce
nebezpeč né látky, odpady z vymetania komínov.
Vytriedením odpadov s obsahom š kodlivín sa zabezpeč ívývoz zvyšné ho netriedené ho odpadu kategórie
O (ostatný odpad), t.j. cena za uloženie bude nižš ia
ako v prípade ukladania komunálneho odpadu s obsahom š kodlivín kategórie N (nebezpeč ný odpad). To sa
v koneč nom dôsledku prejavív miestnom poplatku za
zber, prepravu a zneš kodň ovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Medzi základné povinnosti pôvodcov odpadu (obč ania, fyzické osoby - podnikatelia, právnicke osoby a
majitelia rekreač ných zariadení) je povinnosť stať sa
účastníkom mestského systému zberu komunálneho odpadu. Je to opatrenie, ktoré odstráni potenciálnych tvorcov č iernych skládok. Týka sa to predovšetkým obyvateľov rodinných domov, ale aj prevádzok, ktoré doteraz nemali smetné nádoby.
Nový zákon vychádza z princípu, že každý tvoríodpad a preto každý aj zaň platí.
Oľga Moťovská, oddelenie ŽP MsÚ Pezinok

