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Dňami separácie (píš eme o nich
na inom mieste) a Benefič ným koncertom vyvrcholí v naš om meste
triš tvrteroč náeko-kampaň Za č istejš í
Pezinok. Na koncerte, ktorý sa uskutoč ní v piatok 6. jú na o 16.00 hod. na
nádvorí Zámku bude vyhodnotenie
celého podujatia. Okrem symbolických ocenení organizátori pripravili
pre vš etkých, ktorí sa do kampane
zapojili, aj hudobný darč ek v podobe
vystú penia pezinskej kapely Feelme
a trnavskej Second hand.
Vstup na koncert je voľný a budú
na ňom vítaní vš etci, ktorých oslovilo
poslanie kampane. Sú č asťou koncertu bude aj výstava fotografií s ekologickým zameraním.
(mo)

Budú ci mesiac sa uskutoč nia dve
zasadnutia mestsk ého zastupiteľstva. Prvé bude slávnostné
(14.6.) pri príležitosti povýš enia
Pezinka na slobodné kráľovské
mesto. Druhé sa uskutoč ní 27. jú na
s týmto programom: informácia o
plnení rozpoč tu za I. š tvrťrok 2003,
správa o stave verejnej zelene,
koncepcia š kolstva, správa o stave
š kolských budov a zariadení, informácia o č innosti komisií MsZ, vyhodnotenie č innosti primátora a
hlavnej kontrolórky a iné.
(mo)

vyhlasuje výberovékonanie
na miesto zamestnanca Mestskej polície Pezinok, s týmito
pož iadavkami:
Zamestná vateľ : MESTO PEZINOK, Radnič né nám. 7, 902
01 Pezinok
Funkcia: zamestnanec mestskej polície
Kvalifikač né predpoklady:
ú plné stredné vzdelanie
Iné kritériá a pož iadavky:
trestná a obč ianska bezú honnosť, vek vyš š í ako 21 rokov,
osoba duš evne a telesne spô sobilá na plnenie ú loh obecnej
polície, vodič ský preukaz skupiny B
Pož adované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a
životopis, doklad o ukonč ení
š tú dia, výpis z registra trestov
nie starš í ako 3 mesiace
Inévítanédoklady alebo odbornosti: osvedč enie o odbornej spô sobilosti pre výkon plnenia ú loh mestského policajta,
zbrojný preukaz na držanie
zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia, aktívna č innosť v oblasti
služobnej kynológie
Dá tum a miesto podania ž iadosti o úč asť na výberovom
konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poš tou alebo
osobne do 30. má ja 2003 na
adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radnič né námestie
7, 902 01 Pezinok.

Primátor mesta Oliver Solga zvolal 24. apríla mimoriadne zasadnutie MsZ za ú č elom odsú hlasenia
prevodu akcií Bratislavskej vodárenskej spoloč nosti a.s. na Mesto
Pezinok. Poslanci bezodplatn ý
prevod 245 495 ks akcií (v nominálnej hodnote jednej akcie 1000 Sk)
schválili. MsZ schválilo aj žiadosť
spoloč nosti Stavoimpex Holíč o
prevod pozemku v lokalite Muš kát
na výstavbu š tyroch obytných domov.
Dňa 16. mája 2003 sa konalo za
ú č asti 20 poslancov riadne zasadnutie MsZ. Najdô ležitejš ími bodmi
rokovania boli rozbory hospodárenia mesta, Podniku bytových
služieb, TV Pezinok a Kultú rneho

centra za rok 2002. Poslanci
schválili tiež závereč ný ú č et mesta
za rok 2002 a prerozdelenie prebytku hospodárenia (bližš ie na
inom mieste).
MsZ schválilo výsledky inventarizácie majetku, pohľadávok a závä zkov mesta k 31.12. 2002. Predmetom rokovania bola informácia o
stave životného prostredia a návrh
na zruš enie triedenia bioodpadu na
sídliskách.
Poslanci schválili VZN č . 4/2003 o
celoploš nej deratizácii na ú zemí
mesta. Jeho cieľom je ochrana
zdravia obč anov pred vznikom a
š írením prenosných ochorení.
Primátor mesta predložil na rokovanie návrh zmluvy o spolupráci

Po roku je tu opä ť sú ťaž v triedení
odpadu, ktorú v rámci kampane Za
č istejš í Pezinok organizuje obč ianske združenie Prevencia AD. Vä č š ina z nás vie preč o je dobré triediť
odpad. Zostáva po nás menš ia
kopa smetia, je menej skládok,
š etríme papier a tým aj stromy a
podobne. Pre tých, ktorí triedia menej č i vô bec netriedia, máme teraz
dô vod navyš e: SÚ ŤAŽ. Kontajnery
budú od polovice mája náhodne
kontrolovať eko-hliadky. Ak chcete
mať istotu, že ste zapojení do sú -

ťaže, t.j. aby sme urč ite skontrolovali vaš e kontajnery uveďte vaš u
adresu, resp. aj polohu kontajnerov
SMS správou na tel. 0905 224 805,
e-mailom: PrevenciaAD@nextra.sk, alebo na telefonický záznamník: 643 2064. Medzi hlavné
ceny patria: Odpustenie roč ného
poplatku za odvoz smetí, izbové
kvetiny a trič ká. Výsledky sú ťaže
vyhlásime v Zámockom parku 6.
jú na o 17.00 hod. v rámci koncertu
a výstavy fotografií.
Ivan Lukšík

medzi mestom Pezinok a nadáciou
REVIA. Predmetom dohody bolo aj
schválenie roč ného finanč ného
príspevku vo výš ke 150 tisíc Sk,
ktorý mesto poukáže na ú č et nadácie.
MsZ zobralo na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej sú ťaže, ktorej predmetom bol
predaj nehnuteľnosti na ul. M.R.
Š tefánika č . 5 (bývalá G 5). Dom
bol predaný Jánovi Falatáš ovi za
3,1 milióna Sk.
Poslanci zobrali na vedomie informáciu prednostu MsÚ o výsledku výberového konania na pracovné miesto - vedú ci finanč ného
oddelenia MsÚ . Víťazom VK sa
stala Ing. Jana Peš ková.
Otázky poslancov v rámci interpelácií boli zamerané na dopravné
znač enie, parkovanie automobilov
(pri SBD a na Kupeckého ul. v okolí
trhoviska), budovanie svetelných
križovatiek. Na otázku poslankyne
Kvetoslavy Š trbovej ohľadom
znižovania prevádzkových hodín
na poš te a zruš enia obchodnej kancelárie Západoslovenských energetických závodov v Pezinku na
Radnič nom nám. 7 podal informáciu primátor O. Solga. O obmedzení sobotňajš ej prevádzky na
poš te bude mesto eš te rokovať,
záležitosť obchodnej kancelárie
ZEZ je uzavretá, od 1.7. 2003 jej
prevádzka konč í a bude sa sťahovať do Nitry.
(mo)

Poslanci MsZ na svojom má jovom zasadnutí schvá lili zá vereč ný úč et mesta za rok 2002 a
prerozdelenie výsledku hospodá renia.
V príjmovej č asti bol dosiahnutý
výsledok 207 820 tisíc Sk, č o je 97
percent z plánovaného rozpoč tu. Z
toho bežné príjmy boli 146 101 tisíc
Sk (104 percent), kapitálové príjmy
11 891 tisíc Sk (47 percent), finanč né operácie 49 828 tisíc Sk
(104 percent). Nízke plnenie v kapitálových príjmoch spô sobilo to, že
nebol realizovaný predaj projektovej dokumentácie na tepelné hospodárstvo.
Vo výdavkovej č asti bolo plne-

nie 190 952 tisíc Sk, t.j. 89 percent.
Z toho bežné výdavky 136 617 tisíc
Sk (97 percent), kapitálové výdavky 45 142 tisíc Sk (70 percent),
finanč né operácie 9 193 tisíc Sk
(105 percent).
Prebytok hospodá renia je 16
868 tisíc Sk. Skladá sa z neprerozdeleného prebytku hospodárenia
roku 2001 v sume 1 728 tisíc Sk,
zostatku k rozdeleniu 4 432 tisíc Sk
a ú č elovo viazaných prostriedkov
SPP v sume 10 708 tisíc Sk.
Prebytok hospodárenia za rok
2002 bude použitý na š koly (ú č elovo viazané prostriedky) a na doplnenie fondov mesta.
(mo)

V nedeľu 18. mája sa zú č astnil primátor Oliver Solga na oficiálnom otvorení Týždňa Mosonmagyaróváru v Neusiedl am
See. Týmto podujatím vyvrcholila trojroč ná séria týždňov národných kultú r troch partnerských miest z troch krajín.
Hlavná č asť programu sa
uskutoč nila v novozrekonš truovanej budove Weinwerk Impilse, ktorá bola pred dva a pol
rokom svedkom aj Týždňa Pezinka v Neusiedl am See, samozrejme eš te v starom š ate.
(EL)

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho
Doc. PhDr. Anton Eliá š, PhD., dekan FiF UK v Bratislave - za dlhoroč nú pedagogickú , vedeckú a
prekladateľskú č innosť.
Medailu Za zá sluhy o rozvoj
mesta
Gymná zium v Pezinku - za dlhoroč nú vzdelávaciu a výchovnú č innosť v prospech niekoľkých generácií obč anov Pezinka i regiónu, pri
príležitosti 50. výroč ia vzniku tejto
významnej inš titú cie;
Malokarpatská kniž nica v Pezinku - pri príležitosti jubilea (50. výroč ie založenia), za dlhoroč nú záslužnú prácu v oblasti popularizácie
literatú ry a umenia, vzdelávania i za
množstvo kultú rnych podujatí v

prospech najmä detí a mladých
ľudí;
Divadlo PIKI - Ľubomír Piktor a
Katarína Aulitisová -Piktorová za originálnu umeleckú č innosť,
aktivity v prospech detí a mládeže
a reprezentáciu Pezinka doma i v
zahranič í;
Ing. Richard Frimmel, starosta
bratislavskej mestskej č asti Nové
mesto - za dlhoroč nú obetavú
č innosť v prospech pezinského
basketbalu a spoluprácu so samosprávou mesta;
Ing. František Slezá k - za dlhoroč nú a mnohostrannú č innosť v
prospech vinohradníctva a vinárstva a jeho propagáciu doma i v
zahranič í.

Pri príležitosti 356. výroč ia povýš enia Pezinka na kráľovské
mesto budú 14. jú na udelené
mestské ocenenia. Návrhy
schválilo mestské zastupiteľstvo
16. mája 2003. Ocenenia na slávnostnom zasadnutí prevezmú :
Č estnéobč ianstvo
Prof. Já n Vladimír Michalko,
pezinský rodák (Grinava),
významný organový virtuóz a
pedagóg, vyš tudoval evanjelickú
teológiu, v sú č asnosti je dekanom
VŠ MU v Bratislave, niekoľkokrát
koncertoval aj v Pezinku ku ktorému máveľmi blízky vzťah.

