INFORMÁ CIE / 3

Z hodnoverné ho zdroja sme sa
dozvedeli, že pezinský hotel Grand
bol predaný za 7 milió nov. Nový
vlastník Milan Vadovič z Bratislavy
bol vybranýz viacerých zá ujemcov.
Pri predaji bola rozhodujúca výška
ponúknutej sumy a jej okamžitá
úhrada. O kúpu hotela vraj prejavili
zá ujem aj podnikatelia z Pezinka,
avšak vybraný zá ujemca podal
najvýhodnejšiu ponuku.
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve štá tu zabezpeč ovalo Ministerstvo pre sprá vu a privatizá ciu ná rodné ho majetku SR. Ako sme už v
našich noviná ch informovali pôvodne stanovená cena podľa znalecké ho posudku bola 4 637 000
Sk.
Chceli sme vá s informovať aj o
tom, aké plá ny s hotelom má jeho
nový vlastník, ten ná m však telefonicky ozná mil, že po dohode so
svojim spoloč níkom informá cie
zatiaľposkytovaťnebudú.
Problé mom zostá va ešte pozemok pod nehnuteľnosťou, ktoré ho
vlastníkom je mesto, č o sa bude
riešiťosobitne.
(mo)

Poslanci MsZ na februá rovom
zasadnutí schvá lili avizovanú I.
novelu rozpoč tu mesta na rok
2002. Pôvodný rozpoč et príjmov
(134 648 tisíc) bol navýšenýo 1213
tisíc Sk. Vo výdavkovej č asti (pôvodne 134 648 tisíc) sa rozpoč et
novelou upravuje na 135 861 tisíc
Sk. Celkové príjmy a výdavky mestské ho rozpoč tu sú teda vyrovnané .
(mo)

Za úč asti predstaviteľov miest
Pezinok a Trnava a ďalších hostí sa
uskutoč nila v Zá padoslovenskom
múzeu v Trnave vernisá ž výstavy
Baníctvo a minerá ly Malých Karpá t. Výstava má obozná miť s dejinami baníctva v Malokarpatskom
regió ne v období od 13. storoč ia až
po jeho zá nik koncom 20. storoč ia
a uká zaťvzá cne minerá ly z Malých
Karpá t.
Organizá tormi výstavy, ktorá potrvá do 6. júna 2002, sú Obč ianske
združenie Karpaty Slovakia v spoluprá ci so Zá padoslovenským múzeom v Trnave, mestami Pezinok a
Trnava, Štá tnym okresným archívom so sídlom v Modre a Banským
múzeom v Banskej Štiavnici.
(r)

Roky nevyuž ívany hotel v centre mesta.

Snímka M. Oravec

Č as predaja a služieb
Mestské zastupiteľstvo schvá lilo
Všeobecne zá väzné nariadenie č .
2/2002 o č ase predaja v obchodoch a pri poskytovaní služieb.
V nariadení sa urč uje č as predaja
v obchodoch a v prevá dzkach poskytujúcich služby každý deň v
roku v č ase od 6.00 do 22.00 hod.
Výnimku môže urobiťprimá tor, keď
je to v zá ujme mesta a obč anov.

Aj keď pri skrá šľovaní prostredia, v ktorom žijeme, je najdôležitejšie, aby dobrý pocit z toho mali
predovšetkým tí, č o sa o to prič inia, urč ite nemalý význam má aj
aby sa im dostalo uznania č i morá lneho ocenenia od okolia. Prá ve preto vyhlasuje samosprá va
mesta Pezinok nový roč ník súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu
v troch kategó riach: 1. okna, balkó na, 2. predzá hradky , 3.verejnej budovy.

Prevá dzkový č as na trhoviská ch
urč uje iné VZN.
Prá vnické a fyzické osoby podnikajúce na úseku obchodu a služieb
sú povinné upraviť prevá dzkový
č as do 60 dní od úč innosti tohto
VZN, t.j. do konca má ja 2002. V prípade, že to neurobia, môžu dostať
pokutu do 200 tisíc Sk.
(msú )

Odborná porota pod vedením
Ing. M. Bač á ka bude od jari do
jesene sledovať situá ciu v meste,
aby mohla zodpovedne v septembri rozhodnúť o víťazoch súťaže.
Tak ako v minulých rokoch, organizá tori rá tajú so spoluprá cou obč anov, nielen pri výbere kandidá tov ale predovšetkým pri starostlivosti o životné prostredie v meste.
Traja najlepší v každej kategó rii
prevezmú 2.10. z rúk primá tora
diplomy a vecné ceny.
(EL)

REKLAMA

V minulom roku sa v Pezinku narodilo 168 detí, z toho 85 dievč at a 83
chlapcov.
Najobľúbenejšími menami u dievč at boli Kristína a Natá lia (5x)
Zuzana, Teré zia, Simona, Laura
(4x). U chlapcov "leteli" Juraj, Matú š (6x), Martin, Matej, Samuel
(4x).
Prekvapilo ná s, aká bola u ná s u
novonarodených detí široká šká la
mien. U dievč at sme nará tali 49
rôznych mien, u chlapcov 43.
Všimli sme si, že "mó da" mien sa
každý rok mení, napr. v roku 2000
boli najpoč etnejšie mená : Simona,
Hana, Viktó ria, Dominika, Alexandra, Petra, Adam, Marek, Richard,
Martin, Jakub.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo schvá lilo
premiestnenie zastá vok autobusových spojov SAD z Malackej ulice
(pri Pinelovej nemocnici) a diaľkových liniek z Moyzesovej ulice (pri
Demovič ovi). Súč asne súhlasilo so
zrušením zastá vky na linke Pezinok - Vinič né - Senec na Moyzesovej ulici.
Zastá vka z cesty na Malackej ulici
bude presunutá na bezpeč nejšie
miesto, priamo pred vchod nemocnice. Diaľkové spoje budú mať zastá vku nie na Moyzesovej ale na
Jesenské ho ulici, kde sa na tento
úč el využije plocha po zrušenom
benzínovom č erpadle. Presnejší
termín uskutoč nenia týchto zmien
nie je ešte zná my.
"Museli sme s týmito zastá vkami
niečo urobiť nielen kvôli dopravnej
bezpečnosti, ale aj bezpečnosti
cestujú cich a chodcov. Už dlho ná s
na nevyhnutnosťriešenia tejto situá cie upozorňoval dopravca SAD.
Nedá sa to však urobiť zo dňa na
deň. Najskôr musíme dať urobiť
projektovú dokumentá ciu, odsú hlasiťju s dopravnou políciou a prepravcom. Až potom sa môž u stavebné ú pravy urobiť. Predpokladá m, ž e všetky prá ce budú ukončené v II. polroku" - povedal ná m
primá tor I. Pessel.
(mo)

Sú skupiny obyvateľov ná šho
mesta, o ktorých sa veľa nevie,
prípadne informá cie o nich sú neúplné . V snahe pomôcťriešiťtento
problé m vydalo mesto Pezinok dve
brožúrky, ktoré sú malými vizitkami
dvoch skupín obyvateľov - dôchodcov a Ró mov. Prvá vyšla pod ná zvom Kluby dôchodcov v Pezinku
a druhá Ró movia v Pezinku v ná klade po 500 ks. Obe obsahujú
okrem charakteristík špecifík života č i už starých ľudí alebo spomínané ho etnika, aj fotografickú prílohu. Autorkou textov je vedúca
oddelenia obč ianskych zá ležitostí
Mestské ho úradu v Pezinku Alžbeta Strapá ková . Zá ujemcovia
môžu tieto materiá ly získaťv Mestskom informač nom centre na Radnič nom ná m. 9.
(EL)

