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Ú è a stníci a nk etyo c enili d o b rý prístup k zák a zník o m

V stredu 26. februára sa uskutoč nilo na Mestskom ú rade vyhodnotenie ankety Najlepš ia predajňa
roka 2002. Jej organizátorom už
desiatykrát bola redakcia PEZINČANA a Mestský ú rad v Pezinku.
Na ankete sa zú č astnilo 319
obč anov. Svoje hlasy mohli odovzdať prostredníctvom anketových lístkov, ktoré sme uverejnili v
januárovom č ísle Pezinč ana alebo anketárov - š tudentov pezinského Gymnázia a Obchodnej
akadémie. Niektorí obč ania využ ili
mož nosť poslať svoje hodnotenie
mailom.
Na anketových lístkoch sa objavilo 51 pezinských predajní, ale 32
z nich nezískalo viac ako dva hlasy.
Najväč š í poč et hlasov získalo
Hodinárstvo HOFI, ktoré sídli vo
vynovenom dome na Holubyho
ulici. Dali ste mu 53 hlasov. Na druhom mieste sa umiestnil Supermarket Jednoty na Svätoplukovej ulici, predchádzajú ci trojnásobný víť az naš ej ankety, ktorý
získal 46 hlasov.
Na tretej prieč ke sa umiestnila
predajňa Bageta na Svätopluko-

- veľmi dobrý prístup k zákazníkom, ochota personálu
.-široký sortiment tovaru
- rýchle opravy hodiniek
- príjemné prostredie
- pohodlný nákup

Tradič né malokarpatské oberač kové slávnosti - VINOBRANIE, sa
v tomto roku uskutoč nia v Pezinku
v termíne 19. - 21. septembra.
Zač iatkom roka sa ziš la na prvom
zasadnutí Komisia Vinobrania,
ktorá má aj tentoraz za ú lohu pripraviť príťaž livé podujatie, na ktorom sa oč akáva ú č asť domácich i
zahranič ných návš tevníkov. (mo)

Pohľad do predajne Hodiná rstvo HOFI na Holubyho ulici.

vej ulici, ktorej dalo hlas 44 obč anov.
Ďalš ie poradie: 4. M-Market,
Š tefánikova ul., 5. Bageta, Š tefánikova ul., 6. M-Market, Bystrická ul., 7. - 8. Lahôdky u Katky,

1993 - OČ NÁ OPTIKA, Holubyho ul.
1994 - NONSTOP, Kollárova ul.
1995 - LUKULUS (ul. M.R. Š tefánika a Radnič né námestie)
1996 - GRAFIT, Radnič né námestie
1997 - BAGETA, ul. M.R. Š tefánika
1998 - OČ NÁ OPTIKA, Radnič né nám.
1999 - SUPERMARKET Jednoty, Svätioplukova ul.
2000 - SUPERMARKET Jednoty, Svätoplukova ul.
2001 - SUPERMARKET Jednoty, Svätoplukova ul.
2002 - HODINÁ RSTVO HOFI, Holubyho ul.

novému prednostovi
Mestského ú radu
Mgr. Miroslavovi Š ebestovi

Na základe výberového konania bol do funkcie prednostu
Mestského ú radu uvedený Mgr.
Miroslav Š ebesta.
Narodil sa 26.9. 1971 v Modre.
Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave.
V rokoch 1997 - 1998 pracoval
na Okresnom ú rade v Pezinku
ako referent na Odbore vš eobecnej vnú tornej správy. Od septembra 1998 pôsobí na Mestskom ú rade v Pezinku, najskôr
ako samostatný právnik, neskôr
ako vedú ci právneho oddelenia.
V rokoch 2002 - 2006 bol prísediacim na sú de.

Kollárova ul., EBEN, Š tefánikova ul., 9. Real Market, Pekníkova ul., 10. 7 DAYS, Trnavská
ul., Tatiana, Š tefánikova ul.
Fotografie z vyhodnotenia ankety prinesieme v budú com č ísle.

l Aké súpracovné povinnosti
prednostu MsÚ ?
- Pracovná činnosťprednostu MsÚ
vyplý va priamo zo zá kona o obecnom zriadení a pracovnej ná plni,
nakoľko prednosta je zamestnancom Mesta. Prednosta MsÚ riadi a
organizuje prá cu ú radu, má na starosti organizačnú agendu, určuje
deľbu prá ce medzi jednotlivý mi
oddeleniami, stanovuje zá kladné
pracovné postupy, robíinštruktá že
a vypracú va vzory písomností, má
na starosti personá lne riadenie a
vý ber pracovníkov, agendu mestskej legislatívy a interný ch noriem,
vypracú va definitívne znenia rozhodnutí MsZ, zastupuje Mesto v
zá važný ch prá vnych sporoch a iné.
l Na č o ste najprv sústredili
pozornosť
- Už prvé dni v novej funkcii naznačili, že treba doriešiťzmenu organizačnej štruktú ry MsÚ . Tý ka sa to
najmä začlenenia Spoločného

obecného ú radu do štruktú ry orgá nov MsÚ . Od 1. januá ra 2003 bolo
síce jasné, že ú lohy vyplý vajú ce zo
Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného ú radu bude vykoná vať
oddelenie vý stavby a životného
prostredia, ale v pracovný ch ná plniach bolo treba presne rozdeliť
ú lohy a kompetencie na konkrétnych pracovníkov, aby v budú cnosti nedochá dzalo k zbytočný m
kompetenčný m sporom. Tá to
ú loha vlastne priamo sú visís tý m,
čo som si predsavzal pri svojom
ná stupe do tejto funkcie - novelizovaťmestskú legislatívu. Spolu so
svojou asistentkou sme začali pracovať na najrozsiahlejšej internej
norme - Organizačnom poriadku,
vrá tane vnú tornej deľby prá ce tak,
aby sme ju mohli k 1. marcu 2003
predložiť na pripomienkovanie.
Sú bežne by som chcel začaťpripravovaťzmenu Rokovacieho poriadku MsZ, tak aby sme ju mohli
predložiťna prerokovanie na najbližšom zasadnutíMsZ.
Samozrejme, okrem toho treba
operatívne riešiť ú lohy, ktoré priná ša bežný život, či už na zá klade
vý sledkov rôznych rokovaní, alebo
rozhodnutíprimá tora a MsZ. (mo)

Popri Kalendári podujatí v Pezinku v roku 2003 vydala samospráva mesta i spoloč ný Kalendár
podujatí na rok 2003, ktoré sa pripravujú nielen v Pezinku, ale aj v
partnerských mestách Mosonmagyaróvár (Maďarsko) a Neusiedl am See (Rakú sko). Materiál
vyš iel v náklade 1000 výtlač kov v
slovenskej, nemeckej a maďarskej
mutácii. Realizácia tohto projektu
bola mož ná vďaka finanč nej podpore Ministerstva zahrani č ných
vecí. Záujemcovia môž u kalendár
bezplatne získať v Informač nom
centre na Radnič nom nám. 9.

Terajš í primátor Oliver Solga sa
stal 39 richtárom Pezinka od roku
1730, odkedy je vedený prehľad o
prvých otcoch nášho mesta. Najdlhš ie v tejto 272-roč nej histórii
Pezinku "vládli" - Š tefan Lovič 29
rokov, ďalej Matej Jandly 20 rokov,
Antal Maš át 19, Ivan Pessel 17,
Ján Poborský a Andrej Eissele 16
rokov.
(mo)

Podľa informácií, ktoré sme získali zo Sociálnej poisťovne, bola v
okrese Pezinok v roku 2002 priemerná práceneschopnosť 5,318
percenta. Týmto sa náš okres zaraďuje medzi 79 slovenskými okresmi na 33. miesto. Najniž š ia práceneschopnosť bola v okrese Bratislava I. - 1,895 percenta, najvyš š ia
v okrese Stará Ľubovňa - 14,392
percenta. Pre zaujímavosť uvádzame PN v susedných okresoch:
Senec 5,181, Trnava 5,192, Malacky 5,540 percenta.
(mo)

Zač iatkom januára t.r. sa naš iel v
priestoroch Polikliniky Pezinok,
Hollého ul. zlatý prívesok. Majiteľ
prívesku sa môž e prihlásiť priamo
v Mestskom informač nom centre,
Radnič né nám. 9 alebo na tel.
033/641 2550.
(mic)

