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Do budúceho čísla pripravujeme
rozsiahlejší materiá l zameraný na
zhodnotenie 100-dňové ho funkčné ho pôsobenia nové ho primá tora
Pezinka Mgr. Olivera Solgu. Pri tejto
príležitosti primá tor zodpovie aj na
vaše ná zory, dotazy a pripomienky,
ktoré mô
žete poslaťdo 10. apríla
2003 na adresu redakcie alebo zatelefonovaťna tel. č. 641 34 35. (red.)

vyhlasuje
výberové konanie
v zmysle § 4 zá kona č .
313/2001 Z.z. o verejnej
službe v znení neskorš ích
predpisov, na obsadenie
miesta vedúceho prá vneho
oddelenia Mestského úradu v
Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:
Zamestná vateľ: MESTO PEZINOK, Radničné ná m. 7, 902 14
Pezinok,
Funkcia: vedúci prá vneho oddelenia Mestské ho úradu v Pezinku,
Kvalifikač né predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie, prá vo,
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť
, riadiace a organizačné schopnosti,
Požadované doklady: curriculum vitae, doklad o ukončení
štúdia, vý pis z registra trestov
nie staršíako 3 mesiace.
Dá tum a miesto podania žiadosti o úč asť na výberovom
konaní: Žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo
osobne do 7.4. 2003 na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné ná m.
7, 902 14 Pezinok s uvedením
hesla: "Vý berové konanie - vedúci prá vneho oddelenia Mestského úradu v Pezinku."

predá formou
obchodnej verejnej
súťaže
nehnuteľnosť v k.ú. Pezinok
na ul. M.R. Š tefá nika č . 5, vedenej ako kultúrna pamiatka,
t.j. Dom meš tiacky radový,
súp. č . 3, na parc. č . 4974/1,
zast. plocha o výmere 133 m2,
zapísanej na LV č . 2617.
Uzá vierka súť
ažný ch ná vrhov
je dňa 8.4. 2003 o 11.00 hod.
Podmienky súť
aže budú zverejnené na mestskej úradnej
tabuli (vo vestibule budovy
MsÚ ), na internete (www.pezinok.sk) a budú k dispozícii na
prá vnom oddelení MsÚ Pezinok (č. dv. 57).
Kontaktujte sa na č.t.:
033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk, fax: 033/6412303.

V rozmedzí niekoľký ch tý ždňov
dvakrá t navštívili Pezinok predseda
a podpredseda Bratislavské ho samosprá vneho kraja (BSK) Ľubomír
Roman a Milan Vaškor. Na Mestskom úrade sa stretli s primá tormi a
starostami miest a obcíPezinské ho
okresu. Na stretnutí boli prítomní
poslanci BSK Ivan Pessel, Stanislav Sobota, Richard Demovič a
Peter Č ervenka, prednosta OkÚ
Jozef Vlado a odborní pracovníci
BSK a Regioná lnej agentúry Senec
- Pezinok.
Zá stupcovia miestnej samosprá vy
sa zozná mili so zá mermi BSK, s
možnosťami využívania fondov
Európskej únie, s regioná lnym rozvojom, budovaním informačné ho
sy-sté mu a s prípravou referenda o
vstupe do EÚ .
V diskusii sa hovorilo o problé moch niektorý ch miest a obcí. Primá tor Pezinka Oliver Solga požadoval riešenie prevodu pezinskej
Polikliniky a Domu penziónu na
Hrnčiarskej ulici do sprá vy mesta.

Zľava - Jozef Vlado, Oliver Solga, Ľubo Roman, Milan Vaš kor.
Predseda BSK Ľ. Roman v odpovedi uviedol, že prevod polikliniky
na mesto sa uskutoční, keď ju BSK
prevezme od štá tu. Nie je však zatiaľ naklonený prevodu Domu penziónu z obá v, že tento má regio-

ná lnu pôsobnosťa pri prevode na
mesto, by sa mohlo stať
, že by v
ňom neubytov á vali mimopezinský ch uchá dzačov. Povedal, že
problé m pozná a neskôr nevylučuje aj iné riešenie.
(mo)

Rada Európy vyhlá sila rok 2003
za Európsky rok ľudíso zdravotný m
postihnutím.
Pomoc a starostlivosťo chorý ch a
ť
ažko zdravotne postihnutý ch je
jednou z prioritný ch oblastí Sociá lnej koncepcie mesta Pezinka. Pri
príležitosti Dňa telesne a duševne
postihnutý ch sa vlani 3. decembra
konala akcia pod ná zvom Ná š deň ,
na ktorej primá tor mesta poďakoval
dobrovoľníkom za dlhodobú a obetavú prá cu v prospech telesne a
duševne postihnutý ch občanov.
"V minulom roku na podnet rodič ov ťažko postihnutých detí
sme sa zaoberali dennou starostlivosťou o takéto deti. Osobitné
zariadenia, výluč ne pre postih-

nuté deti, by vš ak boli v dneš ných ekonomických podmienkach veľmi finanč ne ná roč né,
preto sme sa rozhodli deti integrovať do riadnych materských
š kôl za pomoci asistentov," - povedala ná m vedúca sociá lneho oddelenia Mestské ho úradu Alžbeta
Strapá ková .
Na prvej spoločnej porade s riaditeľkami predškolský ch zariadeníbol
predstavený projekt Vzdelanie a
integrá cia ťaž ko zdravotne postihnutý ch detí. "Napriek priestorovým problémom ako prvá s ponukou pomôcť pri integrá cii týchto
detí priš la riaditeľka Materskej
š koly na Vajanského ulici Mgr.
Jana Luzová . Zobrala dve deti s

asistentkami Rená tou Č erná kovou a Monikou Gurtlerovou. Tieto
obetavé duš e sa s lá skou starajú
o svojich zverencov. Ich snahu
oceňujúdeti i rodič ia. Uká zalo sa,
že naš a poč iatoč ná obava, č i deti
budúchcieť ostať v kolektíve bez
rodič ov a ako ich prijmúostatné
deti, bola zbytoč ná . Deti sa na seba veľmi teš ia a pomá hajúsi," dodala A. Strapá ková .
Takže úvodný projekt Vzdelá vanie
a integrá cia zdravotne postihnutý ch
detí začal plniťsvoj cieľ prá ve v
Európskom roku zdravotne postihnutý ch občanov, ktorý ná m má pripomenúťpostavenie tý chto ľudí v
našej spoločnosti.
(mo)

Okrsok č . 1
Hlasovacia miestnosť - Zá kladná
š kola, Holubyho ul. 14

mova, Markušova, gen. Svobodu, kpt.
Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

Okrsok č . 11
Hlasovacia miestnosť - Klub
dôchodcov, Hrnč iarska ul. 35

Ulice: Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesenské ho, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
ná m., Potočná , Farská , Mladoboleslavská , Mý tna, Š. Polkorá ba.

Okrsok č . 2
Hlasovacia miestnosť- Družina mlá deže, Kollá rova ul. 1
Ulice: Zá hradná , M.R. Štefá nika, Kollá rova.

Okrsok č . 3
Hlasovacia miestnosť- Gymná zium, Senecká ul. 2
Ulice: Moyzesova, Tehelná , Za drá hou,
Senecká , Kalinčiakova, Hollé ho, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová , Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova.

Okrsok č . 4
Hlasovacia miestnosť - Zá kladná
umelecká š kola, Trnavská ul. 1

Ulice: Slnečná , Dobšinské ho, Slá dkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Mušká tová , Rulandská , Silvá nová , Hroznová .

Okrsok č . 5
Hlasovacia miestnosť - Materská
š kola, ul. gen. Pekníka 2

Ulice: Jilemnické ho, Jirá skova, Šafá rikova, Gogoľova, Trnavská , Ná lepkova, Šver-

Okrsok č . 6
Hlasovacia miestnosť - Zá kladná
š kola, Cajlanská ul. 88
Ulice: Cajlanská , Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy.

Okrsok č . 7
Hlasovacia miestnosť - Materská
š kola, Svá toplukova 51
Ulice: L. Novomeské ho.

Okrsok č . 8
Hlasovacia miestnosť - Zá kladná
š kola, Kupeckého ul. 74
Ulice: Svätoplukova 1 - 5, Kupecké ho,
Zá mocká , Rá zusova, Kuzmá nyho, Malokarpatská , Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova.

Okrsok č . 9
Hlasovacia miestnosť - Zá kladná
š kola, Na bielenisku 2
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.

Okrsok č . 10
Hlasovacia miestnosť - Materská
š kola, Vajanského ul. 16
Ulice: Vajanské ho, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Krá ľa, Bernolá kova.

Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, Vojenský
útvar, Policajná škola.

Okrsok č . 12
Hlasovacia miestnosť- Družina mlá deže, Fá ndlyho ul. 11
Ulice: Mierová , 1. má ja, Obrancov mieru,
Fá ndlyho.

Okrsok č .13
Hlasovacia miestnosť- Stredné odborné uč iliš te, Komenského ul.
Ulice: Majakovské ho, Gorké ho, Puškinova, Tolsté ho, Saulakova, Komenské ho,
Nerudova.

Okrsok č .14
Hlasovacia miestnosť - Materská
š kola, Bystrická ul. 1
Ulice: Bystrická , Bratislavská 108 130.
Okrsok č .15
Hlasovacia miestnosť - Zá kladná
š kola, Oreš ie 2

Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná , Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Já na Raka, Krkavec, Limbašská
cesta, Matuškova, Myslenická , Nová ,
Orešie, Podkarpatská , Štúrova, Vinice,
Železničná , Glejovka.

