8 / RÔ ZNE

vyhlasuje výberové konanie
na prená jom nebytový ch priestorov v zrekonštruovanej Starej
radnici na ulici M.R. Štefá nika č . 1
v Pezinku, s predpokladaný m
termínom zač atia ná jmu dňom
1.1. 2003 (definitívny termín zač atia ná jmu bude daný momentom
odovzdania Starej radnice do
už ívania po jej rekonštrukcii).
Prenajíma sa miestnosť č . 103
2
s podlahovou plochou 18,85 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, ktorá
musíobsahovať tieto ná lež itosti
ako hlavné krité riá vý beru:
a) úč el ná jmu - prednosť majú
aktivity spojené s cestovný m ruchom a turizmom, predaj starož itnostía suvenírov, predaj tovarov
foto-kino, prevá dzka leká rne,
predaj parfumé rie a pod.;
b) ponuka ná jomné ho - uviesť
formou sadzby ná jomné ho Sk/2
m /rok. Ponuka ná jomné ho by
mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaný ch v súč asnosti v centrá lnej zóne mesta Pezinok;
c) doklady o spôsobilosti uchá dzač a 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 v Starej radnici.
3. Prihlá šku doruč te na adresu:
Mestský ú rad, Radnič né nám.
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 dzač a (resp. ná zov a
adresa prá vnickej osoby) a vý razné označ enie heslom: Vý berové konanie - Stará radnica.
4. Lehota na podá vanie prihlá šok do vý berové ho konania konč í
dňa 9.12. 2002 o 10.00 hod.
5. Uchá dzač i, ktorípodali platnú
prihlá šku do vý berové ho konania, môž u byť prizvanína osobný
pohovor s vý berovou komisiou.
6. Organizá tor si vyhradzuje
prá vo zrušiť vý berové konanie - s
tý mto rozhodnutím musia byť
uchá dzač i bezodkladne písomne
obozná mení.
7. Prípadnú zmenu podmienok
vý berové ho konania zverejní
organizá tor rovnaký m spôsobom
ako jeho vyhlá senie a písomne s
tý m obozná mi aj uchá dzač ov,
ktorído toho č asu podali prihlá šku.
8. Podrobnejšie informá cie v
tejto veci na pož iadanie podá
odborný garant konania Mgr. Oliver Solga (tel. č . 033/6901 103),
na otá zky organizač né ho charakteru odpovie JUDr. Jaroslav Diviak (tel. č . 033/6901 120).
Ing. Ivan Pessel
primátor Mesta Pezinok

Ako sme už informovali na Ministerstve privatizá cie bol schvá lený projekt privatizá cie polikliniky
pre Mesto Pezinok. V súč asnosti
sa pripravuje na Fonde ná rodné ho
majetku delimitač ný protokol.
Poslanci MsZ sa v predstihu zaoberali otá zkou sprá vy budúceho
mestské ho zdravotníckeho zariadenia. Na svojom zasadnutív novembri schvá lili ná vrh, aby bola
poliklinika po delimitá cii prenajatá
Obč ianskemu združ eniu Leká ri a

zdravotnícki pracovníci Pezinka.
Na zá klade ž iadosti tohto združ enia Mesto mu prenajme nehnuteľný a hnuteľný majetok polikliniky
v súlade s delimitač ný m protokolom FNM za 1 Sk. Združ enie je nezisková organizá cia a garantuje
č innosť zdravotníckych služ ieb na
súč asnej úrovni s perspektívou ich
ďalšieho rozširovania.
Združ enie Leká ri a zdravotnícki
pracovníci Pezinka pozostá va z 25
leká rov a zdravotníckych pracovní-

Rá no v pondelok 18. novembra ná m
zatelefonovala do redakcie rozhorč ená
obyvateľka, aby sme sa prišli pozrieť
na komuniká ciu pri križ ovatke Jesenské ho - Holubyho. Vraj sa tam nedá
prechá dzať po chodníkoch na oboch
straná ch, lebo autá vystrekujú na ceste
nahromadenú špinavú vodu na chodcov.
Presvedč ili sme sa na mieste, ž e
naša č itateľka má pravdu. Autá , ktorý ch tu bolo zrá na ozaj veľa, vyšplechovali vodu z kaluž í na chodníky a
spŕška zasiahla nejedné ho chodca.
Nakoniec, stalo sa to v priebehu pá r
minút aj ná m.
Veríme, ž e zainteresovanísi tento
vá ž ny problé m všimnú a zariadia č o
najskôr ná pravu.
(mo)

Za prvý ch deväť mesiacov tohto
roku vzniklo na Slovensku 10551
pož iarov. Ich ná sledkom vznikli
priame škody vyše 330 miliónov
Sk, 44 osôb bolo usmrtený ch a 113
zranený ch.
Najviac pož iarov vypuklo v rodinný ch domoch, rekreač ný ch chatá ch a chalupá ch. Ich pôvodcom
boli tepelné a vykurovacie telesá ,
nedodrž iavanie ná vodu na ich inštalá ciu a obsluhu, nedbanlivosť a
neopatrnosť ľudí.
Keďž e zač ína zimné obdobie
pripomíname už ívateľom tepelný ch a vykurovacích telies:
- zabezpeč iť prevá dzku tepelný ch
spotrebič ov tak, aby nedochá dzalo
k vzniku pož iarov pri ich už ívaní;
nepouž ívať spotrebič e, na ktorý ch

je porucha, poký m sa neodstrá ni;
- zabezpeč iť inštalá ciu tepelný ch a
vykurovacích telies podľa ná vodu
vý robcu;
- pri zakurovanínepouž ívať horľavé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a
pod.);
- zabezpeč iť, aby sa v blízkosti palivový ch a elektrotepelný ch spotrebič ov nenachá dzali horľavé lá tky,
ktoré treba skladovať v bezpeč nej
vzdialenosti urč enej v ná vode;
- nevychladnutý popol z palivové ho
spotrebič a na tuhé palivo ukladať
len do ná dob z nehorľavý ch materiá lov;
- kvapalné palivo dopĺňať do spotrebič a len po jeho odstavení a
podľa ná vodu na obsluhu.
Pozornosť treba venovať aj prevá dzke a pravidelné mu č isteniu

(Spomienka)
V tý chto dňoch si pripomíname dve vý roč ia zná meho rozhlasové ho
redaktora a rež isé ra, ľudové ho rozprá vač a, humoristu MILANA MLSNU.
Dňa 6. novembra to bolo 65. vý roč ie jeho narodenia a 13. decembra 10.
vý roč ie úmrtia.
M. Mlsna bol pezinský m rodá kom, vo verejnosti zná my pod
pseudonymom Strý co Marcin z Pezinka. Autorsky spolupracoval s
Vladimírom Nosá ľom. Postavu Strý ca Marcina charakterizovali humorné
monológy v pezinskom ná reč í.
Rež íroval a sá m hral ochotnícke divadlo. Bol vý borný m taneč níkom a
recitá torom.
Dlhé roky pôsobil v rozhlasový ch relá ciach Pozor zá kruta a Č o tý ž deň
dal. Posledné roky svojho ž ivota prež il v Bratislave, kde aj zomrel.
(mo)

kov PK Pezinok (je prístupné i ďalším), ktorý ch prvoradý m zá ujmom je
zachovať plynulý a bezproblé mový
chod polikliniky v rá mci jej spá dové ho územia prostriedkami z vlastnej č innosti bez ná roku na rozpoč et
mesta, s č o najekonomickejším spôsobom prevá dzkovania a minimá lnou zá ťaž ou pacienta.
(mo)

Mesto Pezinok vyhlasuje vý berové konanie na miesto riaditeľa
novozriadené ho Mestské ho
múzea v Pezinku.
Kvalifikač né predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie odbor
archívnictvo, história, archeológia, znalosť cudzích jazykov nemč ina alebo maďarč ina, latinč ina vítaná .
Pož adované doklady: profesijný ž ivotopis, doklad o ukonč eníštúdia, vý pis z registra trestov
nie staršíako 3 mesiace.
Žiadosti spolu s dokladmi zasielajte do 9. decembra 2002 na
adresu: Mesto Pezinok, Radnič né nám. 7, 902 01 Pezinok,
s uvedením hesla Vý berové konanie - riaditeľMestského múzea v Pezinku.

komínov. Obč ania by mali:
- zabezpeč ovať č istenie a kontrolu
komínov prostredníctvom osôb s
odbornou spôsobilosťou;
- zabezpeč ovať odborné preskúšanie komínov predtý m než sa na
ne napoja spotrebič e;
- zabezpeč iť dodrž iavanie vzdialenosti horľavý ch lá tok a konštrukcií
od plá šť a komína.
Nedodrž iavaním spomenutý ch
zá sad sa obč an (fyzická osoba)
dopúšť a porušenia zá kona NR SR
č . 314/2001 Z.z. o ochrane pred
pož iarmi. Pri vzniku pož iaru v dôsledku porušenia povinností sa
osoba dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred pož iarmi, za č o
môž e dostať pokutu do 3000 Sk.
kpt. Ing. Eva Orlická

