2 / SAMOSPRÁ VA

vyhlasuje výberovékonanie
na prená jom nebytových priestorov v zrekonš truovanej Starej
radnici na ulici M.R. Štefá nika č .
1 v Pezinku, s predpokladaným
termínom zač atia ná jmu dňom
1.11. 2002 (definitívny termín zač atia ná jmu bude daný momentom odovzdania Starej radnice
do užívania po jej rekonštrukcii).
Prenajíma sa miestnosť č . 113
2
s podlahovou plochou 47,90 m ,
na prvom nadzemnom podlaží
(prízemie), so vstupom zo Štefá nikovej ulice,
za týchto podmienok:
1. Podanie písomnej prihlá šky do výberového konania, prič om musí obsahovať ná ležitosti,
ktoré budú hlavnými kritériami
výberu:
a) ú čel ná jmu - uprednostnené
budú aktivity spojené s cestovným ruchom a turizmom, predaj
starožitností a suvenírov, predaj
tovarov foto-kino, prevá dzka leká rne, predaj parfumérie a pod.;
b) ponuka ná jomného - uviesť
formou sadzby ná jomného "Sk/
2
m / rok". Ponuka ná jomného by
mala byť na úrovni sadzieb
uplatňovaných v súč asnosti v
centrá lnej zó ne mesta Pezinok;
c) doklady o spôsobilosti
uchá dzač a na zamyšľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných
priestorov je možná po vzá jomnej dohode s organizá torom
výberového konania a so stavbyvedúcim na Starej radnici.
3. Prihlá šku doruč í zá ujemca na
adresu: Mestský úrad, Radnič né
ná m. 7, 902 14 Pezinok, alebo
osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku (II. posch., č . dv.
31) v uzavretej obá lke, na ktorej
bude uvedené meno, priezvisko
a adresa uchá dzač a (resp. ná zov a adresa prá vnickej osoby) a
výrazné označ enie heslom "Výberové konanie - Stará radnica".
4. Lehota na podá vanie
prihlá šok do výberového konania
kon- č í dňa 7.10. 2002 o 10.00
hod.
5. Uchá dzač i, ktorí podali platnú
prihlá šku do výberového konania, môžu byťprizvaní na osobný
pohovor s výberovou komisiou.
6. Organizá tor si vyhradzuje
prá vo zrušiťvýberové konanie - s
týmto rozhodnutím musia byť
uchá dzač i bezodkladne písomne obozná mení.
7. Prípadnú zmenu podmienok
výberového konania zverejní organizá tor rovnakým spôsobom
ako jeho vyhlá senie a písomne s
tým obozná mi aj uchá dzač ov,
ktorí do toho č asu podali prihlá šku.
8. Podrobnejšie informá cie v
tejto veci na požiadanie podá odborný garant konania Mgr. Oliver
Solga (tel. č . 033/6901 103), na
otá zky organizač ného charakteru odpovie JUDr. Jaroslav Diviak (tel. č . 033/6901 120).

Prípravné prá ce iniciá torov kampane - Mesta Pezinok, Komunitnej
nadá cie REVIA a skupiny dobrovoľníkov reprezentujúcich vyš e
dvadsať miestnych subjektov vyvrcholili v septembri spracovaním koneč ného projektu a výberom loga so
sloganom. Uvedené symboly sa
stali oficiá lnou znač kou tohto podujatia, ktoré odštartuje úvodným programom 16. októ bra o 14.00 hod. na
parkovisku pred Zá mkom. Jeho
súč asťou bude predstavenie kampane, prezentá cia eko-pošty, vybraných listov detí svojim rodič om o
tom, v akom meste by chceli žiť,
ďalej uká žky separovania domového odpadu, vodenia psíkov, anketa na ekologickú tému a výroba
zvonč ekov z jogurtových téglíkov,
ktorými na zá ver programu deti symbolicky odzvonia špine v meste.
Predpokladané ukonč enie je o 16.

Redakč ná rada Pezinč ana na
svojom septembrovom zasadnutí
sa zaoberala prípravou volebnej
kampane k voľbá m do samosprá vnych orgá nov, ktoré sa uskutoč nia 6. a 7. decembra 2002. S
cieľom utvoriť rovnaké podmienky na prezentá ciu kandidá tov
na primá tora a poslancov mestského zastupiteľstva v mesač níku Pezinč an rozhodla takto:
1. Všetci zaregistrovaní kandidá ti na primá tora dostanú v novembrovom č ísle bezplatne k dispozícii rovnaký priestor na
struč nú prezentá ciu svojho volebného programu, predstavenie
(rozsah im písomne ozná mi š éfredaktor) a fotografiu.
2. Všetci zaregistrovaní kandidá ti na poslancov do mestského
zastupiteľstva budú bezplatne

l 15.8. rokoval primá tor Ivan Pessel so
zá stupcami Hypernovy o možnostiach
realizá cie výstavby supermarketu v meste;
l 17.8. uskutoč nil primá tor jubilejný sobá š pri príležitosti 55. výroč ia svadby manželov Kurucovcov;
l 26.8. rokoval primá tor s Ing. Jozefom
Stanovským z firmy Hydroteam o postupe
prá c na projekte kanalizá cie a Č OV v
Grinave;
l 26.8. rokoval primá tor s Ing. Mariá nom
Moravč íkom, generá lnym riaditeľom a
č lenom predstavenstva FTC, o majetkovo-prá vnom vyrovnaní pozemkov;
l 27.8. rokoval primá tor so zá stupcom
firmy Siemens o príprave zmluvy na rekonštrukciu tepelného hospodá rstva;
l 28.8. viedol primá tor prvé zasadnutie
okrskových volebných komisií;

hodine. Na program sú pozvaní všetci, ktorých oslovilo hlavné posolstvo
ekokampane, urobiť nieč o pre č is-

totu mesta, v ktorom žijem. Organizá tori podujatia veria v spoluprá cu
obč anov mesta aj pri ostatných aktivitá ch, zakompovaných do tejto kam-

uverejnení v novembrovom č ísle,
okrem mena a priezviska v informá cii bude uvedené: titul, vek,
povolanie, strana alebo hnutie, za
ktoré kandidujú.
3. V prípade, že kandidá t na primá tora alebo poslanca, alebo
strana č i hnutie z ktorého kandiduje, budú mať zá ujem o š irš iu
prezentá ciu (predstavenie volebného programu) môžu to urobiť
formou jednolistového inzertného
letá ku (maximá lna veľkosť 20,5 x
29 cm, 80 gr. papier). Tlač letá ka
si každý zabezpeč í na vlastné
ná klady. Redakcia bude za vloženie tohto letá ka do novín vopred
úč tovať jednotný poplatok 600
Sk.
4. Inú formu predvolebnej prezentá cie (ani formou inzercie)
mesač ník Pezinč an nebude poskytovať.
(red.)

l 2.9. rokoval primá tor s prednostom
Okresného úradu Reném Bílikom o otá zkach delimitá cie školských zariadení;
l 3.9. rokoval primá tor na Odbore živ.
prostredia OÚ so zá stupcami ZsVAK o
riešení problémov kanalizá cie a Č OV v
Pezinku;
l 6.9. viedol primá tor poradu s riaditeľmi
pezinských zá kladných škôl v súvislosti s
prechodom sprá vy ich majetku pod mesto.

l 16.8. rokoval primá tor na Krajskom
úrade v Bratislave ohľadne aktualizá cie
územného plá nu;
l 21.8. sa zúč astnil zá stupca primá tora
Oliver Solga na besede o EÚ v
Kresťanskom dome;
l 28.8. sa zúč astnili primá tor a zá stupca
primá tora na celomestských oslavá ch 58.
výroč ia SNP a 10. výroč ia Dňa ústavy;
l 28.8. sa zúč astnil primá tor na magistrá te Bratislavy na rokovaní o transformá cii Vodá rní a kanalizá cií;

pane rozvrhnutej zatiaľna jeden rok
(do septembra 2003). O kampani
budeme č itateľov Pezinč ana pravidelne informovať.
Bližšie informá cie možno získať
na: www.pezinok.sk , alebo u iniciá torov kampane - Mestskom ú rade
Pezinok, Radničnéná m. 7, č.d. 6,
tel. 033/6901 102, resp. Komunitnej nadá cii Revia, Moyzesova ul.
26, tel. 033/641 3011.
(EL)

Mestská rada na svojom zasadnutí 5. septembra odsúhlasila finanč nýpríspevok po 20 tisíc Sk dvom
obciam Devín a Devínska Nová
Ves. Prostriedky sú prejavom pomoci ná š ho mesta pri odstraňovaní
ná sledkov augustových povodní v
uvedenej lokalite.
(EL)

V Pezinku okrem Slová kov, ktorých tu trvale býva 20347 (96,5 percent) žije 256 obyvateľov ná rodnosti č eskej, 110 maďarskej, 23
moravskej, 21 nemeckej, 15 rusínskej, 13 ruskej, 9 ró mskej, 6 bulharskej, 3 srbskej, 2 poľskej a 1 chorvá tskej. Vyplynulo to z údajov posledného sč ítania obyvateľstva.
(mo)
INZERCIA

Touto cestou sa chceme poďakovať viceprimá torovi Oliverovi
Solgovi za bezodkladné riešenie
zneč isťovania prostredia vytekajúcou žumpou vlastníka
Krajský súd Bratislava v lokalite
Slneč né údolie.
Svojim profesioná lnym
prístupom danú vec vyriešil bez
zdĺhavého byrokratického konania, ktorého č asto bývame svedkami.
Prajeme mu veľa zdravia a pracovných úspechov.
Karol Votava a ď alší vlastníci
chá t v Slnečnom ú dolí
l 2.9. sa zúč astnil primá tor na rokovaní s riaditeľom KR Hasič ského zboru o
majetkovo-prá vnych otá zkach požiarnej
zbrojnice;
l 5.9. sa zúč astnili primá tor a zá stupca
primá tora na zasadnutí dozorných rá d
Podniku bytových služieb a Televízie Pezinok;
l 5.9. sa zúč astnili primá tor a jeho
zá stupca na vyhlá sení výsledkov medziná rodnej súťaže mladých portrétistov
Pocta Kupeckému III;
l 7.9. sa zúč astnili primá tor a zá stupca
primá tora v bratislavskej Danubiane na
vernisá ži výstavy pezinského výtvarníka
Emila Venkova;
l 8.9. sa zúč astnil zá stupca primá tora
na otvorení Týždňa Neusiedl am See v
Mosonmagyaró vá ri;
l 11.9. sa zúč astnil primá tor na zasadnutí komisie regioná lneho rozvoja Bratislavského samosprá vneho kraja;
l 11.9. rokoval primá tor o pracovisku
dialýzy v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku;
l 12.9. sa zúč astnil primá tor na rokovaní ohľadne denného stacioná ra zdravotne postihnutých detí.

