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Aj v tomto roku prváčikom všetkých pezinských základných škôl,
ako spomienku na prvý deň v škole,
venuje v mene všetkých občanov
primátor Pezinka Oliver Solga školský zápisník (zrkadielko) Do školičky, do školy. Mal by uľahčiť každému škôlkárovi prechod do základnej školy a pedagógom zase
pomôcť nadviazať kontakt s rodičmi..
(EL)

Mesto Pezinok a primátor mesta
vypisujú fotografickú sú ťaž na
tému Pezinok - Môj domov. Cieľom
súťaže je fotografické zdokumentovanie súčasného života obyvateľov Pezinka a jeho historických a
prírodných krás. Súťaž je určená
fotografom všetkých vekových kategórií a tiež technika je ľubovoľná.
Minimálna veľkosť fotografií je
10x15 cm.
Garantom súťaže je redakcia časopisu Pezinčan a známy pezinský
fotograf Ján Štrba. Uzávierka prvého kola je 15. septembra 2003 a
prezentácia fotografií bude počas
Vinobrania 19. - 21. septembra
2003. Bližšie informácie získate v
redakcii časopisu Pezinčan alebo
na čísle 641 3435.
Fotografie zasielajte na adresu:
Redakcia Pezinčana, Holubyho 42,
902 01 Pezinok.
(red.)

Primátor mesta Pezinok ako
správny orgán podľa ust. § 13
zákona NR SR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom
na zákon č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení
neskorších predpisov a v
zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000
o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu
hrozna, vyhlasujem:

ZÁKAZ VSTUPU
ako aj

ZÁKAZ VJAZDU
motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku
- obdobie dozrievania a
zberu úrody hrozna.
Zákaz vstupu do vinohradov
sa vzťahuje na všetky fyzické i
právnické osoby, ktoré nie sú
vlastníkmi vinohradov, ich
správcami, nájomcami resp.
obhospodarovateľmi alebo ich
pracovníkmi.
Sankcie: Za nedodržanie tohto
zákazu možno podľa ust. § 46,
48 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
predpisov, uložiť pokutu do 1000
Sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Aj keď je čas dovoleniek, Pezinok žije čulým ruchom. Nezastavila sa ani príprava niektorých
investičných akcií, ktoré by sa
mali v najbližšom čase realizovať. Informácie nám poskytol
primátor Oliver Solga:
- Rozpracovaných je niekoľko investičných celkov. O parkovisku
pred tzv. novou Slimáčkou sme už
informovali. Bol vybraný projektant
VPÚ DECO a.s., ktorý spracúva
projektovú dokumentáciu, zabezpečuje sa tiež dokladová časť, potrebná pre vydanie stavebného
povolenia. Prebieha i výberové
konanie formou verejnej súťaže na
dodávateľa projektovej dokumentácie na križovatku a svetelný priechod pre chodcov pri poliklinike.
Ďalej sa pripravuje parkovisko,
nový chodník a celková úprava
okolia na Jesenského ulici v úseku
od Malokarpatskej knižnice po
nové nákupné stredisko Real Mar-

Situovanie nového parkoviska pred novou Slimáčkou.

l Pán primátor, najmä mladí
ľudia, majú pocit, že ste "zabudli" na predvolebné sľuby, týkajúce sa výstavby nových bytov v
Pezinku. Je to tak?
- Vôbec nie, treba mať len trošku
trpezlivosti. V predvolebnom období som viackrát uviedol, že v prvom roku vo funkcii sa budeme
venovať rekonštrukciám a opravám škôl. A to sa deje. V druhom
roku prídu na rad zas byty. Mnohé

veci ohľadne výstavby bytov, ale
zabezpečujeme už teraz.
l Môžete byť konkrétnejší, kde
sa budú byty stavať?
- Vo výstavbe sú dva 24-bytové
domy na Muškáte, ďalšie dva pripravujeme. Máme už statický posudok na nedokončený pavilón pri
Psychiatrickej nemocnici, tu chceme urobiť 30 malometrážnych mestských bytov. Možno ich nazvať sociálne alebo tzv. štartovacie pre
mladé rodiny. Rokujeme s potencionálnymi investormi výstavby
bytov na Muškáte a na Severe. Mali
by to byť bytovky, nie však už 12poschodové, ale len troj až štvorpodlažné. Pokračuje príprava vý-

Na Bratislavskom samosprávnom
kraji sa uskutočnilo rokovanie primátora Olivera Solgu a zástupcu
Združenia lekári a zdravotnícki pracovníci Pezinok (MUDr. Mojmír
Kváčala) s predsedom BSK Ľubom
Romanom, ohľadom prenájmu polikliniky pre mesto Pezinok. "Myslím

ket na rohu Hrnčiarskej ulice. Z tých
dôležitejších stavieb, čo čakajú na
rea l i záciu , spomeni em e š te
okružnú križovatku Holubyho - Kupeckého - Mladoboleslavská -

si, že je to už na dobrej ceste. Mesto
bude správcom polikliniky, dohodli
sme sa na konkrétnych podmienkach prenájmu. Považujem to za
prvý krok k tomu, aby sme polikliniku
získali do majetku mesta," povedal
nám O. Solga.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo úpravu systému
triedeného zberu tuhého komunálneho odpadu na sídliskách. Pre občanov
rodinných domov sa nič nemení, ale pre občanov sídlisk to znamená zrušenie triedenia biologického odpadu. V priebehu júna boli upravené kontajnerové stanovištia tak, že kontajnery na biologický odpad boli stiahnuté, ponechané boli kontajnery na papier, na niektorých stanovištiach boli pridané
kontajnery na netriedený odpad a tiež boli pridané v celom meste kontajnery na sklo. Kvôli orientácii pre občanov sídlisk uvádzame termíny vývozov separátov - skla a papiera. Znečistené separáty sa nevyvezú v deň vývozu, ale v náhradnom termíne ako netriedený odpad.
Ing. Oľga Moťovská
OŽP MsÚ Pezinok
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Polkorábova, kde došlo už k majetkovému vysporiadaniu s Okresným úradom. Pripravujú sa aj projekty na ďalšie stavby.
(mo)

stavby nového sídliska Rozálka,
kde by malo byť zhruba 180 rodinných domov. Do konca roku by sme
mali mať stavebné povolenie na
inžinierske siete, ktoré bude financovať mesto. Z plánu zóny Rozálka
sme vypustili komplexnú bytovú
výstavbu, tú budeme orientovať do
iných lokalít. Maximálne budeme
tiež podporovať iniciatívy investorov, ktorí prídu s ponukou výstavby
bytov, najmä jedno a dvojizbových,
ako je to na Muškáte.
(mo)

Podľa ročného plánu práce sa
najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku
uskutoční 12. septembra 2003.
Poslanci prerokujú: správu o
realizácii investičnej výstavby,
hodnotenie práce orgánov mesta (Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada), informáciu o plnení
rozpočtu mesta za I. polrok 2003
a iné.
Zasadnutie bude v zasadačke
MsÚ na Radničnom námestí 7,
začiatok o 8.30 hod.
(mo)

Príkladom dobrej susedskej spolupráce môže byť aj likvidácia divokej skládky odpadu medzi Viničným a Sencom. O odstránenie
veľkej kopy smetí, hyzdiacej okolie
blízkej frekventovanej cesty vedúcej z Pezinka do Senca, sa postarali primátori oboch miest a starosta obce Viničné.
Dlho sme sa z vábnejšieho
pohľadu na okolitú prírodu však
netešili, lebo o pár dní, ktosi bezcitný na zlikvidovanú skládku vyviezol fúry odpadu znovu. Nad úbohosťou konania niektorých ľudí
možno len zaplakať...
(mo)

