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vyhlasuje vý berové konanie
na prenájom nebytových
priestorov v zrekonš truovanej Starej radnici na ulici M.R.
Štefánika 1 v Pezinku, a to
miestnosti:
- č. 101 s podlahovou plochou
2
28,10 m , na prízemí, so
vstupom z Radničného ná mestia;
- č. 213 - 214 s podlahovou plochou 51,45 m2, v lukratívnych
reprezentačný ch priestoroch na
prvom nadzemnom podlaž í,
za tý chto podmienok:
1. Podanie písomnej prihlá š ky
do vý berového konania, ktorá
musí obsahovaťná lež itosti, ktoré budú hlavný mi kritériami vý beru:
- účel ná jmu;
- ponuka ná jomného .- uviesť
formou sadzby ná jomného Sk/
m2/rok. Ponuka ná jomného by
mala byť na úrovni sadzieb
uplatňovaný ch v súčasnosti v
centrá lnej zóne mesta Pezinka
- doklady o spôsobilosti uchá dzača na zamý š ľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaný ch
priestorov je mož ná po vzá jomnej dohode s poverený m
zá stupcom prenajímateľa, ktorý m je pracovník oddelenia
sprá vy majetku na Mestskom
úrade v Pezinku.
3. Prihlá š ku doručí zá ujemca
na adresu: Mestský úrad, Radničné 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 dzača (resp. ná zov a adresa prá vnickej osoby) a vý razné označenie heslom "Výberové konanie
- Stará radnica".
4. Lehota na podá vanie
prihlá š ok do vý berového konania končí dňa 10.2. 2003 o 11.00
hod.
5. Uchá dzači, ktorí podajú
platnú prihlá š ku do vý berového
konania, môž u byť prizvaní na
osobný pohovor s vý berovou
komisiou.
6. Organizá tor si vyhradzuje
prá vo zruš iťvý berové konanie o tomto rozhodnutí musia byť
uchá dzači bezodkladne písomne obozná mení.
7. Prípadnú zmenu podmienok
vý berového konania zverejní
organizá tor rovnaký m spôsobom ako jeho vyhlá senie a písomne to ozná mi aj uchá dzačom, ktorí do toho času podali
prihlá š ku.
8. Podrobnejš ie informá cie a
otá zky organizačného charakteru v tejto veci na pož iadanie
podá a odpovie Mgr. Rená ta
Gottschallová (tel. 033/6901
121, fax: 033/641 2303, e-mail:
gottschallova.renata@msupezinok.sk).
Mgr. Oliver Solga

Eš te v tomto roku má byťdaný do
už ívania nový hypermarket HYPERNOVAtriedyA, ktorý vyrastie na
ploche vyš e dvoch hektá rov vedľa
čerpacej stanice pohonný ch hmôt,
medzi komuniká ciami Senecká a
Š enkvická . Zastavaná plocha, s
jednopodlaž ný mi predajný mi a skla2
dový mi priestormi, bude 5564 m .
Motoristi budú mať k dispozícii 315
parkovacích miest.
V predajni hypermarketu bude
potraviná rsky, drogériový , priemyselný , elektronický a textilný tovar. V
samoobsluž nej potraviná rskej predajni bude predaj balíčkového
mäsa, ktoré sa bude baliť priamo v
objekte. Hypermarket bude mať
vlast- nú peká reň, ktorá bude dodá vaťi netradičné vý robky.
Zá kazníci si budú môcťzakúpený
tovar odviezťv ná kupný ch vozíkoch
až k zaparkovanému autu.
Nový hypermarket firmy AHOLD
s.r.o. Slovakia bude pre naš ich občanov iste prínosom, nielen s mož nosťou ná kupu pod jednou strechou
a š irš ím sortimentom tovarov ale aj
niž š ími akciový mi cenami.
(mo)

Prvá tohtoročná súťaž v karate Pohá r kniež aťa Pribinu sa konala
18. januá ra v Nitre. Š tartovalo na
nej 19 klubov z celého Slovenska.
Karate klub Pezinok sa umiestnil
na 4. mieste.
Umiestnenie naš ich preteká rov:
kata - dievčatá 9-11 r. - 2. miesto
Natá lia Gavorníková , dorastenky
15-18 r. - 2. Marcela Tahotná . Naš e
trojčlenné druž stvo v zlož ení Gavorníková , Poizlová , Pravdová obsadilo v kata prvé miesto.
Kumite - dievčatá 12-14 r. - 3. Natá lia Pravdová , dorastenci 15-18 r. 3. Andrej Palčík, druž stvá chlapci 3. miesto (Žilinský , Č erná k, Kuchta), dievčatá 160 cm - 2. Martina
Poizlová , dorastenky - 2. Alena
Hupková , chlapci - 2. Martin Žilinský , druž stvá dorastenci - 1.
(Leschinger, Palčík, Remená r),
druž stvá dorastenky - 1. (Hupková ,
Kohútová , Greguš ová ).
Marcela Tahotná

Rá d by som sa ospravedlnil za to,
ž e sa tradičný vianočný turnaj v halovom futbale počas uplynulý ch sviatkov neuskutočnil. Aj keď grinavskí
priaznivci tohto š portu pomohli
š kole - kúpou kopírky, alebo opravou kúrenia v š atniach, lakovaním
parkiet v telocvični (čím uš etrili
š kole nemalú sumu), napriek tomu
je pre nich tento priestor od istého
času nedostupný . Zará ž ajúce na
tom je, ž e existuje skupina ľudí,
ktorá futbal v tý chto priestoroch
pred Vianocami hrala. Myslím si, ž e
v demokratický ch krajiná ch sa taká to situá cia nazý va diskriminá ciou.
V tomto prípade sú diskriminovaní
prá ve domá ci. Zaujímalo by ma,
ako vidia túto situá ciu kompetentní?
Ivan Klamo

Tu bude stáť nový hypermarket.

š ek Slezá k. Vý stavnú a organizačnú časť zabezpečilo Malokarpatské osvetové stredisko. Pezinok sa
predstavil i svojimi najnovš ími prospektmi. Mesto na podujatí reprezentoval primá tor Oliver Solga so
svojim zá stupcom Jozefom Chynoranský m. Delegá cia starostov a
primá torov Malokarpatského regiónu, ktorej boli obaja súčasťou,
sa stretla i s ministrom zahraničný ch vecí Eduardom Kukanom a
prijal ju vo svojej rezidencii aj
veľvyslanec SR pri stá lej misii OSN
Alojz Némethy.
(EL)

Dokončenie z 1. strany

Na slá vnostnom otvorení a v deň
prezentá cie Pezinka sa na vý stave
zúčastnil aj primá tor mesta Oliver
Solga.
Treťou akciou na ktorej sa Malokapatský región v januá ri prezentoval boli Dni Slovenska (20. - 24.1.) v
UNO CITY (Centrum OSN) vo Viedni. Dramaturgia ná š ho zastúpenia
stavila na osvedčené "karty" - víno
a ľudové tradície (ľudová hudba a
keramika). Degustá ciu pre diplomatov a pracovníkov centra OSN
po celý čas viedol Pezinčan Franti-

Farský kostol Dolný kostol Klá š torný kostol kostol Cajla Pin. nemocn.
(Nanebovzatia
Panny Má rie)

Pondelok piatok

(Premenenia
Pá na)

17.00
(november-februá r)

19.00

6.15
7.00

(marec-október)

Sobota
Nedeľa a
prikázanýsviatok,
ktorý je dňom
pracovného voľna
Prikázanýsviatok
v pracovný deň

-

7.00
7.00, 11.00
17.00
(november-februá r)

19.00

9.00

18.00
6.15, 18.00
8.00
10.00
(pre rodičov s deťmi)

(Pový š enia
sv. kríž a)

18.00
(v stredu)

-

(kaplnka
sv. Luká š a)

16.00
(v nedeľu)

11.00

-

18.00

-

18.00

(marec-október)

17.00
19.00

(Najsvätejš ej
Trojice)

6.00
7.00

8.00
18.00

SLUŽBY BOŽIE V EVANJELICKOM KOSTOLE V PEZINKU SÚ KAŽDÚ
NEDEĽ U O 9.00 A 17.00 HOD.

O stanovisko k člá nku sme pož iadali riaditeľa Zá kladnej š koly Oreš ie Ing. Ľ ubomíra Macháčka,
ktorý ná m napísal: - Zá kladná škola
na ulici Orešie v Grinave poskytuje
priestory školskej telocvične občianskej verejnosti na športovú
činnosť na zá klade zmlú v v zmysle
zá kona č. 116/1990 Zb. o ná jme a
podná jme nebytových priestorov v
platnom znení. Aj v tomto školskom
roku okrem činnosti zá ujmových
športových krú ž kov (pohybové hry,
basketbal, futbal mladší ž iaci a
starší ž iaci), ktoré organizujeme
pre ž iakov v mimovyučovacom čase, využ ívajú telocvičňu aj dospelí
občania z Grinavy (kalanetika, bodystyling, volejbal, tenis). Treba
však povedať, ž e škola existuje a

vyvíja svoju činnosť v limitovaných
ekonomických podmienkach. Prostriedky získané z prená jmu telocvične nepredstavujú pre školu výrazný finančný zisk. Pokrývajú ná klady na vykurovanie, osvetlenie,
vodu, upratovanie, ktoré škole v
sú vislosti s touto činnosťou vzniknú . Taktiež je potrebné spomenú ť
aj ná klady na opravy a ú drž bu telocvičného ná radia a príslušenstva
telocvične.
Najvyššie ná klady na opravy a
ú drž bu telocvične vznikali škole pri
halovom futbale muž ov. Z toho dôvodu vedenie školy prijalo rozhodnutie, ž e vylú či halový futbal dospelých z ponuky športových činností, ktoré sa budú realizovať v
školskej telocvični.

