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vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytových priestorov v budove
na Radničnom nám. č. 9, nachádzajúcich sa na I. poschodí
a to miestností:
- č. 32 a 33 o podlahovej
ploche vo výmere 28,10 +
22,90 m2, spolu 51 m2;
- č. 34 o podlahovej ploche vo
výmere 21,70 m2.
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných
aktivít);
- ponuka nájomného - uviesť
formou sadzby nájomného "Sk/
m2/rok". Ponuka nájomného by
mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinok;
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných
priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným
zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia
správy majetku na Mestskom
úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej
obálke, na ktorej bude uvedené
meno, priezvisko a adresa
uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom Radničné nám. č. 9 - miest č. 32,
33 alebo Radničné nám. č. 9 miest. č. 34.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.
5. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
6. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie
a písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.
7. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 18.12. 2003 o
11.00 hod.
8. Podrobnejšie informácie v
tejto veci na požiadanie podá a
na otázky organizačného charakteru odpovie Mgr. Renata
Gottschallová (tel. 033/6901
121, fax: 033/641 2303, e-mail:
gottschallova.renata@msupezinok.sk).
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

REKLAMA

V stredu 5. novembra sa konalo
mimoriadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku s dvoma
bodmi programu - prijatie stanoviska k protestu prokurátora a návrh
na odvolanie riaditeľky Materskej
školy Orešie. Diskusia k obom bodom programu bola bohatá a
chviľami aj dramatická.
Krajská prokuratúra Bratislava
dňa 2. októbra 2003 zaslala Mestu
Pezinok protest prokurátora proti §
3 odst. 2 a § 5 odst. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 2/97 o vyhlásení záväzných
častí územného plánu v znení Všeo-

becne záväzného nariadenia Mesta
Pezinka č. 15/2000 a Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 5/2002, s požiadavkou na
ich zrušenie.
Mestský úrad v Pezinku na základe požiadavky MsZ zabezpečil
právnu analýzu a stanoviská architektov Ing. Ivana Móra a Ing. Štefana Minárika z Agencie urbanizmu
a architektúry Bratislava a advokáta
JUDr. Ludvíka Dohnala. Menovaní
sa nazdávajú, že protest prokurátora možno odmietnuť. S iným iniciatívnym návrhom na riešenie prišiel
viceprimátor Ing. Juraj Pátek, ale

Jedným z dôležitých bodov Programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva bolo aj riešenie dopravy v meste. S tým súvisí aj vyhradenie priestorov na výstavbu garáží, najmä na sídliskách Muškát, Sever, Juh a v niektorých ďalších lokalitách. Mesto v súčasnosti spracúva projektovú dokumentáciu a vysporadúva pozemky. Zároveň už prijíma žiadosti od občanov
na výstavbu alebo umiestnenie garáží. Občania, ktorí majú záujem o garáže sa môžu obrátiť priamo na oddelenie výstavby MsÚ. Podmienkou je,
aby mali trvalý pobyt v danej lokalite, vlastnili automobil a zaviazali sa, že
garáž nebudú používať na iné účely.
(OS)
V novembri bola daná do
užívania svetelná križovatka pri poliklinike. Stavbu, ktorá ma zabezpečiť
bezpečnosť chodcov pri
prechádzaní cez frekventovanú cestnú komunikáciu, vybudovalo mesto z
vlastných prostriedkov.
Celkové náklady vrátane
doriešenia priľahlých parkovísk predstavujú vyše tri
milióny korún. Súčasťou
stavebných úprav bude
ešte zábradlie v smere od
Záhradnej ulice.
(mo)

ponúka
na prenájom nebytový priestor v
zrekonštruovanej Starej radnici na
ul. M.R. Štefánika 1 v Pezinku a to
miestnosť č. 213 - 214 o podlaho2
vej ploche 51,45 m , v lukratívnych reprezentačných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží.
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných
aktivít),
- ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného Sk/m2/rok,
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných
priestorov je možná po vzájomnej
dohode s povereným zástupcom
prenajímateľa, ktorým je pracovník
oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie

vedľa pošty) v uzavretej obálke, na
ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp.
názov a adresa právnickej osoby)
a výrazné označenie heslom Stará
radnica - miestnosť č. 213 - 214.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.
5. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
6. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.
7. Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa 18.12. 2003 o 11.00
hod.
8. Podrobnejšie informácie v tejto
veci na požiadanie podá a na
otázky organizačného charakteru
odpovie Mgr. Renata Gottschallová (tel. 033/6901 121, fax:
033/641 2303, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk).
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

nezískal u poslancov dostatoč-nú
podporu.
Po dlhšej debate poslanci rozhodli,
že protestu prokurátora nevyhovejú,
aj keď možno očakávať, že problém
skončí na Ústavnom súde SR.
Ďalším bodom rokovania bol návrh na odvolanie riaditeľky Materskej školy Orešie - Anny Krasňanskej, ktorý vzišiel z Rady školy zo
dňa 3. novembra 2003. Poslanci s
odvolaním riaditeľky zatiaľ nesúhlasili a vyžiadali si vykonanie štátnej
školskej inšpekcie, ktorá má posúdiť činnosť riaditeľky a situáciu na
tejto škole.
(mo)

Posledné riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v
piatok 12. decembra. Poslanci budú.prerokúvať rozpočet mesta na
rok 2004, plán tvorby a čerpanie
fondov a plán práce Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva na budúci rok. Dôležitými bodmi rokovania budú záväzné nariadenia o
dani z nehnuteľnosti a o odpadoch.
(mo)

Už siedmy raz vydalo mesto Pezinok Kalendár podujatí na rok 2004.
Okrem názvu a stručnej charakteristiky pripravovaných aktivít z oblasti kultúry, športu, ale i sociálnej a
spoločenskej, v ňom možno nájsť
aj kontakt na ich organizátorov a
samozrejme termín, kedy sa jednotlivé podujatia uskutočnia. Táto
pomôcka vyjde v náklade tisíc kusov a záujemcom je k dispozícii v
Informačnom centre v Pezinku,
Radničné nám. 9.
(EL)

V Pezinku platí všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2002 o
verejnom poriadku, podľa ktorého majitelia nehnute ľností
majú povinnosť "zabezpečiť
čistotu a poriadok aj na časti
verejného priestranstva, ktorá
je bezprostredne priľahlá k nehnuteľnosti (najmä chodníky,
predzáhradky, priekopy, okolie
záhrad a hospodárskych objektov a pod.). V zimnom období je
majiteľ povinný udržiavať chodník, ktorý je priľahlý k jeho nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a
ľadu. Povinnosti majiteľa má
podľa povahy veci aj držiteľ,
správca, vykonávateľ práva
hospodárenia, nájomca, užívateľ alebo iná osoba v postavení
umožňujúcom nakladanie s
vecou."
Ing. Oľga Moťovská
ref. odd. výstavby
a živ. prostredia

