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VOLEBNÝ OBVOD č. 1
(počet poslancov 7)
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť - Zá kladná š kola
Holubyho 14, ulice: Bratislavská 1 - 87 a
2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné ná m., Potočná , Farská ,
Mladoboleslavská , Mýtna, Š . Polkorá ba.
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť - Druž ina mlá dež e,
Kollá rova 1, ulice: Zá hradná , M.R. Š tefá nika, Kollá rova.
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť - Gymná zium, Senecká 2, ulice: Moyzesova, Tehelná , Za
drá hou, Senecká , Kalinčiakova, Hollého,
Lesnícka, Natalin dvor, Š ancova, Sama
Chalú pku, Pod lipou, Meisslova.
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť- Zá kladná umelecká
š kola, Trnavská 1, ulice: Slnečná , Dobš inského, Slá dkovičova, Š enkvická cesta,
Panholec, Muš ká tova, Rulandská , Silvá nova, Hroznová .
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť- Materská š kola, ul.
gen. Pekníka 2, ulice: Jilemnického, Jirá skova, Š afá rikova, Gogoľ
ova, Trnavská , Ná lepkova, Š vermova, Markuš ova,
gen. Svobodu, kpt. Jaroš a, gen. Pekníka,
F.P. Drobiš eva.
VOLEBNÝ OBVOD č. 2
(počet poslancov 2)
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť - Zá kladná š kola,
Cajlanská 88, ulice: Cajlanská , Bottova,
Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta,
Kríž na, Kutuzovova, Kučiš dorfská dolina,
Baba, Stupy.
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
(počet poslancov 7)
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť - Materská š kola,
Svätoplukova 51, ulica: L. Novomeského.
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť - Zá kladná š kola,
Kupeckého 74, ulice: Svätoplukova 1 - 5,
Kupeckého, Zá mocká , Rá zusova,
Kuzmá nyho, Malokarpatská , Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné ú dolie, Reisinger, Leitne, Kukučinova.
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť- Zá kladná š kola, Na
bielenisku 2, ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.
VOLEBNÝ OBVOD č. 4
(počet poslancov 7)
Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť - Materská š kola,
Vajanského 16 , ulice: Vajanského,
Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Krá ľ
a, Bernolá kova.
Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť - Klub dôchodcov,
Hrnčiarska 35, ulice: Hrnčiarska, Za
hradbami.
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť - Druž ina mlá dež e,
Fá ndlyho 11, ulice: Mierová , 1.má ja,
Obrancov mieru, Fá ndlyho.
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť - Stredné odborné
učiliš te, Komenského, ulice: Majakovského, Gorkého, Puš kinova, Tolstého,
Saulakova, Komenského, Nerudova.
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť- Materská š kola,
Bystrická 1, ulice: Bystrická , Bratislavská
108 - 130.
VOLEBNÝ OBVOD č. 5
(počet poslancov 2)
Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť - Zá kladná š kola,
Oreš ie 2, ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,
Druž stevná , Gróbska cesta, Hečkova,
Hurbanova, Já na Raka, Krkavec, Limbaš ská cesta, Matuš kova, Myslenická , Nová ,
Oreš ie, Podkarpatská , Š tú rova, Vinice,
Železničná , Glejovka.

Projekt predpokladá zvýš enie
podielu občanov (najmä mlá dež e)
na starostlivosti o ž ivotné prostredie v meste. Kampaň potrvá do
septembra budú ceho roku.
Na otvoreníkampane za ú časti
primá tora mesta Ivana Pessela sa
zú častnili organizá tori a deti z pezinských š kôl. Deti s vlastnoručne
vyrobenými zvončekmi symbolicky
odzvonili nečistote v meste. (mo)

Deti pezinských š kô l symbolicky odzvá ň ajú neč istote v Pezinku.

Na septembrových oberačkových slá vnostiach v Modre urobilo Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré bolo ich spoluorganizá torom, prieskum
ná zorov občanov na Vinobranie. Formou dotazníka sa vyjadrilo 109 respondentov.
Na otá zku Ako č asto a kde by sa mali vinobrania konať, 55 percent respondentov odpovedalo, ž e by to malo byť ako doteraz - kaž dý rok striedavo v Modre a Pezinku, 26 percent bolo za kaž doročné vinobranie v
oboch mestá ch.
Podľ
a prieskumu sa respondentom na tohtoročnom modranskom vinobranínajviac pá čilo: program, atmosféra podujatia, burčiak, víno a občerstvenie. Nepá čilo sa im: počasie, priveľ
mi folklórne ladený program (malo
byťviac dychoviek), doprava a stiesnenosťvinobrania, nedostatok parkovacích plôch.
(r)

V uplynulom š tvorročnom volebnom období na poste primá tora a
poslancov MsZ v Pezinku pôsobili:
Primá tor: Ing. Ivan Pessel
Poslanci: volebný obvod č. 1 Mgr. Oliver Solga (viceprimá tor),
Františ ek Féder, Ing. Viktor Féder,
Mgr. Ľubica Pilková , Jozef Š uran,
Ing. Milan Š imovič, volebný obvod
č. 2 - Ing. Vladimír Hraš na, Ing. Pavol Skovajsa, Ing. Vojtech Gottschall, PhDr. Vladimír Miš kovský,
Ing. Já n Bíž , Ing. Pavol Pastucha,
volebný obvod č. 3 - Ing. Stanislav
Sobota, Ing. Milan Pavelka, Ing.
Já n Hacaj, Miroslav Rybá r, MUDr.
Ingrid Janoš ková , volebný obvod
č. 4 - PaedDr. René Bílik, CSc., Ing.

Struè nezradnice
l 16.9. rokoval primá tor Ivan Pessel s JUDr.
Hagyarim o hoteli Grand;
l 23.9. rokovali primá tor a zá stupca primá tora
s Ing. Romanom Bubeníkom, riaditeľ
om pobočky
OTP banky v Pezinku o mož nej spoluprá ci s
mestom;
l 24.9. rokoval primá tor so zá stupcami Basketbalového klubu o podmienkach kú py š portovej haly na Holubyho ulici;
l 24. a 27.9. rokovali primá tor a zá stupca
primá tora so zá stupcom firmy Ahold o podmienkach výstavby nového hypermarketu;
l 2.10. hovoril primá tor s Marekom Noskovičom o minifutbalovej lige v Pezinku;
l 2.10. rieš il primá tor s riaditeľmi pezinských
zá kladných a materských š kôl aktuá lne problémy
transformá cie š kôl na samosprá vu;
l 9.10. rokoval primá tor so zá stupcom firmy
Ardos Ing. Lančaričom vo veci výstavby svetelného prechodu v Grinave;
l 9.10. konzultoval primá tor so zá stupcami
iniciatívy Detské centrum o mož nosti zriadenia
sú kromnej Materskejš koly.

Podľ
a zá kona o voľ
bá ch do
samosprá vy obcía Vš eobecne
zá väzného nariadenia schvá leného Mestským zastupiteľ
stvom v Pezinku dňa 19.9. 2002
volebná kampaň pre voľby
primá tora a poslancov MsZ
sa začína 17 dnípred voľ
bami,
teda 19. novembra 2002 o
14.00 hodine a končí48 hodín
pred dňom volieb, teda 4.12.
2002 o 14.00 hod.
Potom, teda 48 hodín pred
začatím volieb je aká koľ
vek
volebná agitá cia zaká zaná . (r)

Vladimír Majtá n, RNDr. Juraj Č ech,
Bohuslav Bula, Juraj Guš tafík,
PaedDr. Katarína Vladová , volebný obvod č. 5 - Ing. Alž beta Š ipoš ová , Ing. Juraj Pá tek, Ing. Já n
Č ech, Ing. Vladimír Preš inský, Katarína Tomková , Ing. Jozef Chynoranský, volebný obvod č. 6 - Doc.
PhDr. Anton Eliá š , CSc., Ing.
Ľubomír Straka, Peter Zú bek, Ing.
Viliam Frič, Ing. Igor Durec, volebný obvod č. 7 - Ing. Já n Satko,
Ing. Eduard Heinrich, Stanislav Duš ek.
Zoznam platne zaregistrovaných
kandidá tov na poslancov a primá tora pre budú ce volebné obdobie
uverejníme v novembrovom čísle

Posledné riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľ
stva v Pezinku pred komuná lnymi voľ
bami
sa uskutočnívo š tvrtok 14. novembra. Bude mať tento program: Informá cia o plnenírozpočtu mesta
za III. š tvrťrok 2002, informá cia o
príprave rozpočtu na rok 2003,
sprá va o stave zabezpečenia verejnoprospeš ných služ ieb, stanovenie ceny za vývoz tuhého komuná lneho odpadu, informá cia o príprave komuná lnych volieb, VZN o
dani z nehnuteľ
nosti, informá cia o
plá novanej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, VZN o š kolských
obvodoch, VZN o chove psov, hodnotenie prá ce HK, hodnotenie
prá ce primá tora, ná vrh zmeny organizačnej š truktú ry.
(mo)

l 17.9. rokoval zá stupca primá tora Oliver
Solga vo firme Iluma o dodá vke svietidiel pre
Starú radnicu;
l 17. a 24.9. rokoval primá tor na Slovenskej
sprá ve ciest o projekte rekonš trukcie š tá tnej cesty
II/502 - obchvat mesta;
l 24.9. rokoval zá stupca primá tora s predstaviteľ
mi pezinských skautov o novej klubovni na
Cajle;
l 28.9. sa zú častnil zá stupca primá tora v
Dome kultú ry na vernisá ž i výstavy keramiká ra
Petra Č á slavského z Mladej Boleslavi;
l 29.9. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na Poslednom tankovaníVeteran car
clubu v Kameňolome;
l 1.10. rieš il zá stupca primá tora vo firme
Š orem dodá vku betónových prvkov pre Radnicu;
l 3.10. rokoval primá tor s prezidentom Fondu
ná rodného majetku Jozefom Kojdom o privatizá cii Polikliniky;
l 4.10. navš tívil zá stupca primá tora TJ Sokol
Pezinok a rieš ili najnutnejš ie otá zky;
l 4.10. sa zú častnil primá tor, ako poslanec
BSK, na rokovanís vedú cim odboru financiíBSK

Ing. Ivanom Roš tá rom a vedením Obchodnej
akadémie v Pezinku o rieš ení havá rie strechy
š koly;
l 7.10. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na výberovom konaní na výber ná jomníkov v Radnici;
l 7.10. blahož elal primá tor Brigite Č echovej
k 101. narodeniná m;
l 8.10. sa zú častnil primá tor na magistrá te
Bratislave na rokovaní ohľ
adne transformá cie
Vodá rni a kanalizá cií;
l 9.10. sa zú častnil zá stupca primá tora na
zá chrannom archeologickom výskume pri Farskom kostole;
l 9.10. rokoval primá tor na Okresnom ú rade
so zá stupcami ZsVaK o projekte odstraňovania
balastných vôd v kanalizá cii a zvýš eníkapacity
Č OV s ú časťou mesta;
l 10.10. sa zú častnil primá tor na oslavá ch 20.
výročia ZŠ na Kupeckého ulici;
l 11.10. sa zú častnil zá stupca primá tora na
pamiatká rskej komisii na Starej radnici ohľ
adne
reš taurovania sgrafita;
l 15.10. rokoval primá tor s Ing. Cvachom z
Ministerstva výstavby a regioná lneho rozvoja o
dopracovaníkoncepcie bytovej politiky v meste
Pezinok.

