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V uplynulých dňoch navštívili Pezinok poslanci Národnej rady SR
Beata Briestenská z ANO a Róbert
Kaliňák zo Smeru, ktorí sa pri stretnutí s funkcionármi samosprávy
zaujímali o problémy nášho mesta.
V čase našej uzávierky vedenie
mesta pripravovalo oficiálne návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera a ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.
O týchto návštevách budeme bližšie informovať v budúcom čísle.
(mo)

Pri príležitosti Dňa učiteľov
pozýva primátor mesta Oliver
Solga učiteľov pezinských škôl
na koncert Diabolských huslí
Jána Berkyho Mrenicu mladšieho. Podujatie sa uskutoční v
stredu 31. marca o 19. hodine v
Dome kultúry v Pezinku.
Hosťom slávnej kapely bude
sólista Ján Babjak.
(EL)

Pripomíname občanom Pezinka,
že v prvú stredu v marci, t.j. 3.3.
2004 od 16. - 18. hod., na Mestskom úrade v miestnosti č. 19 sa
môžu stretnúť s poslancami pezinského mestského zastupite ľstva. Je to príležitosť na individuálne rozhovory o problémoch
každodenného života v našom meste, podávanie podnetov, pripomienok či vyžiadaní vysvetlení rozhodnutí volených orgánov mesta.
(EL)

Niekedy nám robí problém stretnúť sa so svojim poslancom, aby
sme mu, ako svojmu zástupcovi v
mestskej samospráve, predniesli
návrhy na riešenie nedostatkov, s
ktorými sa stretávame vo svojom
okolí.
Mesto Pezinok robí všetko pre to,
aby uľahčilo styk voličov s poslancami. Slúžia k tomu pravidelné mesačné poslanecké dni a najnovšie
aj skrinky vo vstupnej hale na Mestskom úrade. Tu môžete poslancovi, ale aj primátorovi, v písomnej
forme odovzdať vaše požiadavky
na riešenie problémov.
Očakávame, že aj túto formu kontaktu s poslancom uvítate a budete
ju využívať.
(mo)

Mesto Pezinok v roku 2003 prijalo na vybavenie 30 sťažností, z
ktorých bolo 10 opodstatnených, 16 neopodstatnených a
štyri čiastočne opodstatnené.
Dvadsaťpäť ďalších podaní bolo
odstúpených iným orgánom,
príslušným na vybavovanie
sťažností.
Opodstatnené sťažnosti sa týkali
dodržiavania stavebného zákona,
dodržiavania verejného poriadku,
chovu zvierat, predaja výrobkov a
služieb na trhovom mieste, predaja
v obchodoch a prenájmov.
Neopodstatnené sťažnosti boli
na ceny odpadu v rekreačných a
chatových oblastiach, na postup pri
vybavovaní žiadosti o stavebné
úpravy, vymáhanie nájomného,
miestne poplatky a iné.
Hlavna kontrolórka Mesta Pezinka v správe, ktorú prerokovalo
Mestské zastupiteľstvo, konštatuje
že sťažnosti boli vybavené v súlade
(mo)
so zákonom č. 152/98 Z.z.

Nové bytovky na Muškáte II, ktoré postavila firma Stavoimpex Holíč. V
tejto lokalite pokračuje výstavba ďalších bytových domov.

Vážení spoluobčania!
V našom meste budujeme tradíciu triedenia odpadov už od roku 1993.
Zákon o odpadoch nás stále núti rozmýšľať ekologicky ale aj ekonomicky.
To, že každý občan je účastníkom triedenia odpadov v domácnosti je samozrejmé. Popri triedení papiera, skla a v rodinných domoch aj biologického odpadu je na rade ďalšia zložka odpadu, ktorá sa dá využiť, a to sú
plasty. Od 1. marca budú pracovníci firmy Petmas zvážať, triediť a starať sa aj o konečné využitie tejto druhotnej suroviny.
Občania rodinných domov budú využívať na zber plastov nádobu,
ktorú doteraz využívali iba na zber papiera. Vývozné intervaly sa skrátia,
preto venujte pozornosť novým termínom vývozu nádoby určenej na PAPIER + PLAST:
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Na sídliskách oslovíme predbežne občanov sídliska SEVER, kde
bude rozmiestnených 5 ks 1100 l kontajnerov farebne rozlíšených žltým
poklopom s nápisom PLASTY. Po overení snahy občanov sídlisk triediť
rozšírime zber plastov do celého mesta.
Je dôležité, aby občania šetrili miestom v zberných nádobách, prázdne
fľaše stlačili nohou, zavreli ich vrchnákom a až potom vyhodili. Zo širokého spektra plastov sa dá zhodnotiť veľké množstvo, preto uvádzame
pomôcku, ktorá vám pomôže rozlíšiť, čo sa triedi a čo nie.
Triedi sa:
PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.)
HD-PE fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.)
PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP)
LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a
pod.)
LLD-PE fólie (tzv. streč fólia).
Netriedi sa:
Plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, linoleum, guma,
kabelky, molitan, viacvrstvové obaly kov - plast (škatule od mlieka a nápojov, tzv. TETRA-PAK), obaly od jogurtov, znečistené plasty...
Vážení spoluobčania, veríme, že pochopíte snahy mesta rozšíriť separovanie o ďalšiu dôležitú komoditu a tak spoločne vybudujeme účinný
systém triedenia druhotných surovín.
(msú)

Do pezinských základných škôl
bolo na školský rok 2004/2005 zapísaných 233 prvákov. Na ZŠ Fándlyho ich v septembri do lavíc zasadne 87, ZŠ Holubyho 22, ZŠ Kupeckého 77, ZŠ Na bielenisku 29,
ZŠ na Oreší 18.
(mo)

Kolekciu šiestich porcelánových
tanierov s motívmi Pezinka vyrobila a s certifikátom ponúka jedna
firma z východného Slovenska. Na
tanieroch sú obrazy Mestského
úradu, Domu kultúry, Malokarpatského múzea, Zámku, katolíckeho
kostola a kostola kapucínov. (mo)

vyhlasuje
výberové konanie

v zmysle § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme, na obsadenie miesta riaditeľa Podniku bytových služieb, s.r.o. v
Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:
Zakladateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. č. 7, 902
14 Pezinok
Funkcia: riaditeľ Podniku bytových služieb, s.r.o. Pezinok, so
sídlom Obrancov mieru č. 51,
Pezinok
Kvalifikačné predpoklady:
bezúhonnosť, vysokoškolské
vzdelanie technického smeru
Iné kritériá a požiadavky:
riadiace a organizačné schopnosti, orientácia v problematike
tepelného hospodárstva (prax v
danej oblasti), práca s PC, vodičský preukaz
Požadované doklady: curriculum vitae, doklad o ukončení
štúdia, odpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom
konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo
osobne (s uvedením spiatočnej
adresy poprípade tel. čísla) do
19.3. 2004 na adresu: Mesto
Pezinok, Radničné nám. č. 7,
902 14 Pezinok s uvedením hesla: "Výberové konanie riaditeľ
Podniku bytových služieb v Pezinku".

