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vyhlasuje

VÝBEROVÉKONANIE
v zmysle § 4 zá kona č . 313/2001
Z.z. o verejnej služ be, v znení
neskorších predpisov, na obsadenie miesta riaditeľa Centra
voľného č asu, s týmito predpokladmi a pož iadavkami:
I. zamestná vateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním: riaditeľ
Centra voľné ho času
III. kvalifikač né predpoklady:
vysokoš kolské vzdelanie, prax v
prá ci s deťmi a mlá dež ou
IV. iné kritériá a pož iadavky:
jazykové znalosti, bezú honnosť,
riadiace a organizačné schopnosti
V. pož adované doklady: ž ivotopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starš íako 3 mesiace)
VI. dá tum a miesto podania
ž iadosti o úč asť na VK: ž iadosti
spolu s pož adovanými dokladmi
zasielajte poš tou alebo prineste
osobne do 8.8. 2003 na adresu:
Mesto Pezinok, prá vne oddelenie,
Radničné ná mestie 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: VK - riaditeľCVČ .
Uchá dzači, ktorísplnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku,
Radničné ná mestie 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 19.8. 2003 v
čase od 14.00 hod.

vyhlasuje

VÝBEROVÉKONANIE
v zmysle § 4 zá kona č . 313/2001
Z.z. o verejnej služ be, v znení
neskorších predpisov, na obsadenie miesta riaditeľa Materskej
školy na Kutuzovovej ulici, s
týmito predpokladmi a pož iadavkami:
I. zamestná vateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním: riaditeľ
Materskej š koly na Kutuzovovej
ulici
III. kvalifikač né predpoklady:
ú plné stredoš kolské vzdelanie
pedagogické ho smeru, prax v odbore min. 3 roky
IV. iné kritériá a pož iadavky:
bezú honnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. pož adované doklady: ž ivotopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starš íako 3 mesiace)
VI. dá tum a miesto podania
ž iadosti o úč asť na VK: ž iadosti
spolu s pož adovanými dokladmi
zasielajte poš tou alebo prineste
osobne do 8.8. 2003 na adresu:
Mesto Pezinok, prá vne oddelenie,
Radničné ná mestie 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: VK - riaditeľ MŠ na Kutuzovovej ulici v
Pezinku.
Uchá dzači, ktorísplnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku,
Radničné ná mestie 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 20.8. 2003 v
čase od 14.00 hod.

Dňa 27. jú na 2003 sa za ú časti 21
poslancov uskutočnilo riadne zasadnutie Mestské ho zastupiteľstva,
ktoré prerokú valo:
- informá ciu o činnosti mestské ho
ú radu a hlavnej kontrolórky
- poistenie š kolské ho majetku a zodpovednosti za š kodu spô sobenú
tretej osobe (schvá lilo poistenie u
spoločnosti Brasco s.r.o. Viničné )
- informá ciu o plnenírozpočtu za I.
š tvrťrok (príjmy 85 289 tisíc Sk, výdavky 48 744 tisíc Sk)
- sprá vu o stave verejnej zelene
- informá ciu o stave š kolstva
- vyhodnotenie plnenia komunikačnej straté gie mesta Pezinka
- sprá vu o stave pasportizá cie a vysporiadanímajetku mesta
- sprá vu o stave š kolských budov a
zariadení

- informá ciu o činnosti komisií pri
MsZ
- vyhodnotenie činnosti primá tora a
ná vrh na udelenie odmeny za I. polrok 2003
- vyhodnotenie činnosti hlavnej kontrolórky a ná vrh na udelenie odmeny
za I. polrok 2003
- ná vrh na ú pravu platov pre zá stupcov primá tora
- informá ciu o organizačnej š truktú re MsÚ v Pezinku
- ná vrh Vš eobecno-zá väzné ho nariadenia č. 5/2003 o mestských oceneniach
- ná vrh VZN č. 6/2003 o miestnych
poplatkoch
- prevody nehnuteľností
- ná vrh na zmenu uznesenia MsZ o
pozastaveníposkytnutia finančné ho

príspevku pre 1. Judo Club Pezinok
(príspevok 25 tisíc Sk)
- ná vrh komisiína výber zhotoviteľa
projektovej dokumentá cie stavby
"Križ ovatka Komenské ho - Bratislavská - Drevá rska" a výber zhotoviteľa stavby "Križ ovatka pri Poliklinike Pezinok
- schvá lenie finančné ho príspevku
vo výš ke 27 531 Sk z Fondu pomoci
pre ZŠ Holubyho ul. (na zakú penie
má p, rá diomagnetofónu, učebníc a
laserovej tlačiarne)
- schvá lenie príspevku pre Združ enie pezinských vinohradníkov v
sume 35 tisíc Sk na strá ž enie vinohradov.

Primá tor mesta bol 20. a 21. jú na na ná vš teve v partnerskom meste
Mladá Boleslav, kde sa zú častnil na podujatíHistorické trhy. Spolu so starostom Svatoplukom Kvaizarom si so zá ujmom pozrel tiež penzióny pre
dô chodcov a hospis v Mladej Boleslavi.
Do rakú skeho mesta Grimmenstein zavítali 23. jú na primá tor Oliver Solga, viceprimá tori Jozef Chynoranský a Juraj Pá tek a predseda komisie
MsZ pre ú zemný rozvoj, výstavbu a ž ivotné prostredie Stanislav Sobota.
Cieľom ich ná vš tevy bola prehliadka prevá dzky kotolne na biomasu - drevené odrezky a lisované drevené granule. Je to moderná technológia na
spaľovanie odpadové ho dreva, ktorá výrazne zniž uje spotrebu plynu. Pre
svoju efektívnosťa surovinovú dostupnosťby sa iste osvedčila aj v naš ich
podmienkach.
(mo)

Primá tor mesta Oliver Solga sa
20. jú na zú častnil v Bratislave na
XIII. sneme Ú nie miest Slovenska,
ktorý hodnotil celé obdobie do komuná lnych volieb v roku 2002.
Snem ulož il Prezídiu Ú MS razantne presadzovať komplexnú
reformu verejnej sprá vy s akcentom na ú lohu miest ako miestneho
a regioná lneho významu a aktívne
presadzovaťnový decentralizačný
model financovania verejnej sprá vy.
Mesto Pezinok je zakladajú cim
členom Ú nie miest Slovenska.
(mo)

prerokovali ukončenie činnosti pezinské ho vojenské ho ú tvaru a využ itie niektorých objektov pre mesto.
Dňa 24. jú na prijal primá tor O.
Solga delegá ciu poslancov ruskej
Dumy za Moskovskú oblasť. Sú časťou ich ná vš tevy bola prehliadka
mú zea.
Dňa 25. jú na navš tívila Pezinok
poľnohospodá rska ataš é Francú zskeho veľvyslanectva vo Viedni Helene Wehrlinová - Cozetová , v ktorej
pô sobnosti je aj Slovensko. Zaujímala sa o poľnohospodá rstvo a vinohradníctvo a viná rsku výrobu v Pezinku a okolí.
(msú)

Dňa 30.6. ukončila svoju činnosť
obchodná kancelá ria energetických zá vodov v budove radnice na
Radničnom ná mestí. Elektromonté ri budú mať sídlo v budove ZSE
na Seneckej ceste č. 41.
V uvoľnených priestoroch v budove radnice bude zriadená kancelá ria prvé ho kontaktu. Bude tu
matrika, podateľňa a ďalš ie kancelá rie s referá tmi, s ktorými občan
najčastejš ie dochá dza do styku.
(mo)

Dňa 10. jú na 2003 prijal primá tor
Oliver Solga ná mestníka ministra
kultú ry Poľskej republiky Macieja
Klimczaka a dvaná sťnajvýznamnejš ích riaditeľov kultú rnych a historických inš titú cií a predstaviteľov
mesta Krakov. Hostia navš tívili Mestské a Malokarpatské mú zeum.
Dňa 18. jú na v rá mci š portové ho
podujatia prísluš níkov armá dy
navš tívil Pezinok minister obrany
SR Ivan Šimko. Pri tejto prílež itosti
hosťa v Obradnej sieni na radnici
prijal primá tor O. Solga, zá roveň

Na zá klade podnetov občanov opäťuverejňujeme zoznam a adresy
poslancov Mestské ho zastupiteľstva v Pezinku, ktorí boli zvolení na
funkčné obdobie r. 2002 - 2006. Sú zá stupcami občanov v orgá noch
miestnej samosprá vy a mož no sa na nich obrá tiťpri rieš eníproblé mov
sú visiacich so ž ivotom v naš om meste.
Zoznam poslancov podľa volebných obvodov
Volebný obvod č . 1: Peter Wittgrúber, ul. Za drá hou 11, Mariá n Šipoš, ul. SNP 17, Richard Demovič , ul. M.R. Štefá nika 3, Já n Krištúfek, Meisslova ul. 5, Mariá n Pá tek , Šafá rikova ul. 3, Emanuel Noga,
Jesenské ho ul. 8, Jaroslav Mihalovič , Trnavská ul. 9;
Volebný obvod č . 2: Stanislav Sobota, Cajlanská ul. 83, Stanislav
Pá tek, Cajlanská ul. 106;
Volebný obvod č . 3: René Bílik, Svätoplukova ul. 18, Miroslav Krá l,
Svätoplukova ul. 12, Katarína Vladová , Svätoplukova ul. 2, Bož ena
Mizerová , Cajlanská ul. 83, Pavol Slaný, Zá mocká ul. 1, Juraj Č ech,
Svätoplukova ul. 4, Kvetoslava Štrbová , Moyzesova ul. 6, Ivan
Pessel, ul. Za hradbami 20;
Volebný obvod č . 4: Alž beta Šipošová , ul. Obrancov mieru 27, Juraj
Pá tek, ul. Za hradbami 12, Já n Č ech, ul. Obrancov mieru 20, Jozef
Chynoranský, ul. 1. má ja 45, František Féder, Farská ul. 7, Justín
Sedlá k, Tolsté ho ul. 11;
Volebný obvod č . 5: Zita Joklová , Myslenická ul. 164, Já n Satko, Hurbanova ul. 15.
(EL)

Napriek dovolenkové mu obdobiu
aj v prvú stredu v auguste bude
Poslanecký deň. Uskutočnísa 6.8.
od 16. do 18.00 hod. na Mestskom
ú rade v Pezinku, Radničné ná m. 7,
I. posch., dv. č. 19. Ponú ka prílež itosť na konzultá cie s poslancami
Mestské ho zastupiteľstva, na ktorých sa mô ž u občania obrá tiť so
svojimi podnetmi či pripomienkami, pož iadať ich o radu pri rieš ení
problé mov a hľadať vysvetlenie
rozhodovania orgá nov samosprá vy.
(EL)

V minulom čísle sme priniesli člá nok Investície do škôl, v ktorom
sme uviedli nepresnú informá ciu,
ž e ako prvé boli vykonané opravy v
Materskej š kole na Kutuzovovej
ulici, pričom iš lo o Materskú š kolu
na ul. gen. Pekníka. Za chybu sa
ospravedlňujeme.
(red.)

