2 / SAMOSPRÁ VA

vyhlasuje vý berové konanie
na prenájom nebytových
priestorov v zrekonš truovanej
Starej radnici na ulici M.R. Š tefánika 1 v Pezinku, s predpokladaný m termínom zač atia ná jmu
dňom 1.10. 2002 (definitívny
termín začatia ná jmu bude daný
momentom odovzdania Starej
radnice do už ívania po jej rekonštrukcii).
Prenajíma sa miestnosť č .
106 o podlahovej ploche 31,20
2
m , na prvom nadzemnom podlaž í (prízemie), so vstupom z
Radnič né ho ná mestia,
za tý chto podmienok:
1. Podanie písomnej prihlá šky
do vý berové ho konania, pričom
tá to musíobsahovať ná lež itosti,
ktoré budú hlavný mi krité riami
vý beru:
- úč el ná jmu - uprednostnené
budú aktivity spojené s cestovný m ruchom a turizmom všeobecne, predaj starož itnostía suvenírov, predaj tovarov foto-kino,
prevá dzka leká rne, čajovňa a
pod.;
- ponuka ná jomné ho - uviesť
formou sadzby ná jomné ho Sk/
m2/rok. Ponuka ná jomné ho by
mala byť na úrovni sadzieb
uplatňovaný ch v súčasnosti v
centrá lnej zóne mesta Pezinok;
- doklady o spôsobilosti uchá dzača na zamý šľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaný ch
priestorov je mož ná po vzá jomnej dohode s organizá torom
vý berové ho konania a so stavbyvedúcim na Starej radnici.
3. Prihlá šku doruč ízá ujemca na
adresu: Mestský úrad, Radničné
ná m. 7, 902 14 Pezinok, alebo
osobne do podateľne Mestské ho
úradu v Pezinku (II. posch., č . dv.
31) v uzavretej obá lke, na ktorej
bude uvedené meno, priezvisko
a adresa uchá dzača (resp. ná zov a adresa prá vnickej osoby) a
vý razné označenie heslom "Vý berové konanie - Stará radnica".
4. Lehota na podá vanie
prihlá šok do vý berové ho konania sa konč ídňa 10.9. 2002 o
11.00 hod.
5. Uchá dzač i, ktorípodali platnú
prihlá šku do vý berové ho konania, môž u byťprizvanína osobný
pohovor s vý berovou komisiou.
6. Organizá tor si vyhradzuje
prá vo zrušiť vý berové konanie o tomto rozhodnutí musia byť
uchá dzači bezodkladne písomne obozná mení.
7. Prípadnú zmenu podmienok
vý berové ho konania zverejní
organizá tor rovnaký m spôsobom ako jeho vyhlá senie a písomne o tom obozná mi aj
uchá dzačov, ktorído toho času
podali prihlá šku.
8. Podrobnejšie informá cie v
tejto veci na pož iadanie podá
odborný garant konania Mgr.
Oliver Solga (tel. 033/6901 103),
na otá zky organizač né ho charakteru odpovie JUDr. Jaroslav
Diviak (tel. 033/6901 120).
Ing. Ivan Pessel
primátor Mesta Pezinok

Pre voľby do Ná rodnej rady Slovenskej republiky v dňoch 20. - 21.
septembra 2002 na územíPezinka
primá tor mesta urč il tieto volebné
miestnosti:
Volebnýokrsok č . 1
Volebná miestnosť Základná
š kola, Holubyho 14.
Ulice: Bratislavská č .d. 1-87 a 2102, Jesenské ho, Za koníč kom,
Holubyho, Radničné ná m., Potoč ná , Farská , Mladoboleslavská ,
Mý tna, Š t. Polkorá ba.
Volebnýokrsok č . 2
Volebná miestnosť: Družina mládeže, Kollárova 1.
Ulice: Zá hradná , M.R. Š tefá nika,
Kollá rova.
Volebnýokrsok č . 3
Volebná miestnosť: Gymnázium, Senecká 2.
Ulice: Moyzesova, Tehelná , Za
drá hou, Senecká , Kalinč iakova,
Hollé ho, Lesnícka, Natalin dvor,
Š ancova, Sama Chalúpku, Pod
lipou, Meisslova.
Volebnýokrsok č . 4
Volebná miestnosť: Základná
umelecká š kola, Trnavská 1.
Ulice: Slneč ná , Dobšinské ho,
Slá dkovič ova, Š enkvická cesta,
Panholec, Mušká tova, Rulandská ,
Silvá nova, Hroznova.
Volebnýokrsok č . 5
Volebná miestnosť: Materská
š kola, gen. Pekníka 2, Muš kát I.
Ulice: Jilemnické ho, Jirá skova,
Š afá rikova, Gogoľova, Trnavská ,
Ná lepkova, Š vermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.
Volebnýokrsok č . 6
Volebná miestnosť: Základná
š kola, Cajlanská 88.
Cajlanská , Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Kríž na,
Kutuzovova, Kučišdorfská dolina,
Baba, Stupy, Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela.

Struè nezradnice
l 31.7. rokoval primá tor Ivan Pessel s
Ing. Polá kom o otá zkach civilnej ochrany
kraja;
l 31.7. rokoval primá tor s Ing. Miroslavom Kurcá bom z Pinelovej nemocnice o
riešenímaterskej školy;
l 1.8. rokoval primá tor so zá stupcom
firmy Ahold o vý stavbe supermarketu;
l 1.8. rokoval primá tor s Ing. Pavlom
Benčurikom o Stredisku služ ieb škole,
ktoré prešlo pod sprá vu mesta;
l 1.8. rokoval primá tor s vlastníkmi pozemkov o rozšírenípezinské ho cintorína;
l 5.8. rokoval primá tor s Annou Meszá rošovou o prevá dzkovom čase stravovacieho zariadenia Jama;
l 7.8. prijal primá tor okresné ho koordiná tora strany HZD Ing. Dušana Reisenauera;
l 8.8. rokoval primá tor s p. Macsom z
firmy Orange o ich pomoci mestu (bicykle);
l 13.8. prijal primá tor zá stupcov firmy
Kaufland s ponukou vý stavby supermarketu;
l 15.8. prijal primá tor zá stupcov firmy

Volebnýokrsok č . 7
Volebná miestnosť: Materská
š kola, Svätoplukova 51, sídlisko
Sever.
Ulica: Novomeské ho.
Volebnýokrsok č . 8
Volebná miestnosť: Základná
š kola, Kupeckého 74.
Ulice: Svätoplukova 1-5, Kupecké h o, Zá mock á , Rá zuso va,
Kuzmá nyho, Kukuč ínova, Na bielenisku, Slneč né údolie, Reisinger,
Leitne.
Volebnýokrsok č . 9
Volebná miestnosť: Základná
š kola, Na bielenisku 2.
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova
6 - 51.
Volebnýokrsok č . 10
Volebná miestnosť: Materská
š kola, Vajanského 16.
Ulice: Vajanské ho, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Krá ľa, Bernolá kova.
Volebnýokrsok č . 11
Volebná miestnosť: Klub
dôchodcov, Hrnč iarska 35.
Ulice: Hrnč iarska, Za hradbami,
VÚ 5949, SOŠ PZ.
Volebnýokrsok č . 12
Volebná miestnosť: Družina mládeže, Fándlyho 11.
Ulice: Mierová , 1.má ja, Obrancov
mieru, Fá ndlyho.
Volebnýokrsok č . 13
Volebná miestnosť: Stredné odborné uč iliš te, Komenského 27.
Ulice: Majakovské ho, Gorké ho,
Puškinova, Tolsté ho, Saulaková ,
Komenské ho, Nerudova.
Volebnýokrsok č . 14
Volebná miestnosť: Materská
š kola, Bystrická 1.
Ulice: Bystrická , Bratislavská 108
- 130.
Volebnýokrsok č . 15
Volebná miestnosť: Základná
š kola, Oreš ie 2.
Ulice: Cintorínska, D. Virgovič a,

Druž stevná , Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Já na Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova,
Myslenická , Nová , Orešie, Podkarpatská , Š túrova, Vinice, Železnič ná , Glejovka.
Upozornenie pre volič ov:
- Volič ské zoznamy sú k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie
zmien, prípadne vydá vanie hlasovacích preukazov na Mestskom
úrade, Radnič né ná mestie 7, I.
posch., v kancelá rii č . 10.
Všetky zmeny a vydá vanie volič ský ch preukazov je mož né vykonať do 19. septembra do 16.00
hod.
Mestské zastupiteľstvo ž iada
všetký ch oprá vnený ch obč anov,
aby si vo vlastnom zá ujme skontrolovali volič ské zoznamy a vykonali
potrebné zmeny.
Volič i, ktorívo volebný ch dňoch
nebudú prítomnív mieste svojho
trvalé ho bydliska môž u si na Mestskom úrade vyž iadaťvolič ský preukaz, na č as volieb budú doč asne
vyškrtnutízo stá leho zoznamu volič ov a s volič ský m preukazom
môž u voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom územíSlovenskej republiky.
Preukazovanie totožnosti
Podľa citovaný ch zá konov NR
SR o voľbá ch do NR SR majú
prá vo voliť obč ania Slovenskej republiky, ktorív deň volieb dovŕšili
18 rokov veku a zdrž iavajú sa v deň
volieb na územíSlovenskej republiky.
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je
povinný preuká zaťsvoju totož nosť
predlož ením preukazu totož nosti.
Volič , ktoré mu bol vydaný volič ský
preukaz je povinný predlož iťaj volič ský preukaz.
Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Ahold v súvislosti s prípravou vý stavby
supermarketu;
l 15.8. rokoval primá tor s predsedom
MO SZPB Ľudovítom Š ušolom o oslavá ch
58. vý ročia SNP.

firmy PETE o projekte rekonštrukcie ž elezničnej trate;
l 31.7. sa zúčastnili primá tor a zá stupca primá tora na kontrolnom dni na
Starej radnici;
l 1.8. sa zúč astnil primá tor na vý berovom konanína vedúceho mestskej plavá rne;
l 5.8. sa zúčastnil primá tor na zasadnutíkomisie pre rokovanie s firmou Siemens - partnerom pre rekonštrukciu tepelné ho hospodá rstva;
l 7.8. rokoval primá tor s vedením Mlá dež níckeho basketbalové ho klubu Pezinok o pomoci mesta;
l 7.8. rokoval primá tor so zá stupcom
Pezinskej minifutbalovej ligy o príprave
jesennej časti súťaž e;
l 12.8. rokoval primá tor s primá torom
Bratislavy Jozefom Moravčíkom o transformá cii Vodá rnía kanalizá cií;
l 13.8. sa zúčastnil primá tor na verejnom prerokovanípripomienok k aktualizá cii územné ho plá nu;
l 14.8. sa zúčastnil primá tor na kontrolnom dni na Starej radnici;
l 15.8. viedol primá tor poradu zapisovateliek okrskový ch volebný ch komisií
parlamentný ch volieb 2002;
l 21. a 22.8. sa zúčastnil primá tor v
Bratislave na hodnotiacej komisii MH SR
pre udeľovanie grantov z fondu Phare na
podporu cestovné ho ruchu v oblasti neinvestičný ch projektov.
(EL)

l 15.7. sa zúč astnil zá stupca primá tora
Oliver Solga na zasadnutíkomisie s pamiatká rmi k problé mom rekonštrukcie Starej
radnice;
l 15.7. sa zúč astnil zá stupca primá tora
na Krajskom pamiatkovom ústave na
odvolacom konaní v rá mci stavebné ho
konania;
l 17.7. a 24.7. sa zúčastnil zá stupca
primá tora na kontrolnom dni na Starej
radnici;
l 24. - 25.7. sa zúčastnil primá tor v Bratislave na MH SR na zasadnutíkomisie
pre udeľovanie grantov z fondu Phare na
podporu cestovné ho ruchu v oblasti investič ný ch projektov;
l 26.7. sa zúčastnil zá stupca primá tora
na malej slá vnosti pri prílež itosti sviatku sv.
Anny;
l 30.7. konzultoval primá tor s Jozefom
Elšíkom, primá torom Senca, otá zky regioná lnej rozvojovej agentúry;
l 30.7. rokoval primá tor so zá stupcami

