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K 31.12. 2003 žilo v Pezinku
21 876 obyvateľov, čo je o 21
menej ako v predchádzajúcom
roku. Vyplýva to z informácie,
ktorú sme získali na evidencii
obyvateľstva Mestského úradu
v Pezinku.
V roku 2003 sa narodilo 203
detí (v r. 2002 - 174), zomrelo
183 ľudí (162), prisťahovalo sa
326 osôb (423) a odsťahovalo
367 osôb (430).
(mo)

Predseda NR SR rozhodnutím č.
1/2004 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, určil
deň konania voľby prezidenta SR v
termíne 3. apríla 2004. Ak nezíska
ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, druhé kolo
voľby sa uskutoční o dva týždne 17. apríla 2004.
Prezident SR Rudolf Schuster
rozhodol na základe petície občanov o vyhlásení referenda o
predčasných voľbách, ktoré sa
uskutoční v rovnakom termíne ako
voľba prezidenta - v sobotu 3.
apríla 2004.
Na zabezpečenie voľby prezidenta i konania referenda primátor
mesta Pezinka určil volebné a hlasovacie miestnosti, miesto a čas
ich konania. Voľba a hlasovanie sa
v Pezinku uskutoční v 15 okrskoch
od 7.00 do 22.00 hod.
Ďalšie informácie na 2. strane

Čas veselosti - plesov, zábav, karnevalov skončil.
Mesto nimi žilo celé fašiangy. Jedno podujatie lepšie
ako druhé. Pochvaľovali si podnikatelia, farníci, ale aj
zábavychtiví účastníci komornejších podujatí v rámci
rôznych organizácií a samozrejme deti v školách i na
celomestských podujatiach. Všade vládla dobrá nálada, každodenné starosti aspoň na pár hodín vystriedala bezstarostnosť, chvíle vzácnej pohody.

Primátor mesta sa 28. januára
zúčastnil na stretnutí s predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, na ktorom sa oboznámil s plánom investičnej výstavby
na rok 2004, ktorý zahŕňa u väčších
investičných akcií výhľad až do
roku 2006.
Pre Pezinok z neho vyplýva veľmi
potešiteľná informácia, že získame
zo šiestich vidieckych okresov Bratislavského kraja najväčšiu finančnú dotáciu 153 miliónov korún. Z
tejto sumy má byť preinvestovaných 10 miliónov v tomto roku.
V najbližších mesiacoch sa definitívne rozhodne, či bude Bratislavská vodárenská spoločnosť rekonštruovať čistiareň odpadových vôd
v Pezinku alebo sa plánované prostriedky použijú na vybudovanie
jedného veľkého kanalizačného
zberača, ktorý sa pracovne nazýva
Podkarpatská kanalizácia. Tento
projekt, o ktorom sme už informovali, dalo vypracovať mesto Pezinok a nové vedenie BVS si ho osvojilo.
"Všetci dobre vieme, že dnešná

Veselo bolo aj na celomestskom detskom karnevale v
Dome kultúry, zo šťastných tvárí a očiek detí bolo
možné vyčítať, že mamičky s prípravou masiek a organizátori s programom u nich opäť naplno zabodovali.
Fašiangy sa pominuli, ale krásne spomienky budú v
nás doznievať ešte dlho.
Text a snímka (mo)

kapacita čističky odpadových vôd
už nestačí, ale napriek tomu sa v
Pezinku veľa stavia. Všetky nové a
zrekonštruované objekty treba pripájať na kanalizáciu. Pred pár
dňami sme preto s BVS rokovali aj
o pripojení nových rodinných a bytových domov a firiem," povedal nám
primátor Oliver Solga.
V tomto roku sa takisto vykonajú
najnutnejšie opravy kanalizácie v
častiach, kde sa vyskytujú najväčšie havárie. Mesto odovzdalo BVS
kompletný monitoring v písomnej i
obrazovej podobe. Všetky práce sú
odsúhlasené. Ich financovanie bude zabezpečené zo združených
prostriedkov, ktoré vytvorí mesto a
dotknuté firmy.
Z investičných prostriedkov sa v
tomto roku začne rekonštrukcia
hlavných kanalizačných zberačov.
V septembri 2006 by mala byť čistička odpadových vôd zrekonštruovaná alebo by mala byť realizovaná
druhá alternatíva, ktorou je napojenie na Podkarpatskú kanalizáciu.
(mo)

V októbri minulého roku Mestské zastupiteľstvo schválilo
vznik novej príspevkovej organizácie s názvom Mestský podnik služieb (MPS). Jej hlavným
poslaním je správa bytového
hospodárstva a zabezpečenie
správy športových zariadení a
služieb. Na podporu ekonomických výsledkov môže MPS vyvíjať aj iné obchodné aktivity a
služby, ale nesmie dôjsť k narušeniu plnenia jeho hlavného
poslania a predmetu činnosti.
Podnik bude mať dve strediská - Stredisko služieb a
správy bytov a Stredisko správy
športových zariadení. Každé
stredisko bude mať svojho vedúceho.
MPS vznikol 1. januára 2004.
Jeho sídlo bude na Trnavskej
ul. č. 10. Riaditeľom nového
podniku sa stal Ing. Slavomír
Fuňa.
(mo)

