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l Pán primátor, občanov bývajúcich na Kutuzovovej ulici zaujíma, kedy sa začne sľubovaná
rekonštrukcia rozvodu pitnej
vody v tejto časti mesta?
- Viem, že občania sú už netrpezliví, ale práce sa začnú čoskoro.
Malo by to byť v marci alebo apríli.
Akciu máme v rozpočte a je vybraný aj dodávateľ. Projektovú dokumentáciu sme už odovzdali Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
V tomto roku chceme na náklady
mesta vybudovať aj rozvod pitnej
vody na starej Bratislavskej ulici a
na ulici Vinice v grinavskej časti
(mo)
mesta.

V najbližších dňoch sa začne výstavba supermarketov Tesca na
Sahare a Billy v objekte bývalého
hotela Grand v centre mesta. Obe
veľkopredajne majú začať obchodnú prevádzku už v letných
mesiacoch v tomto roku.
V súčasnosti sa rieši problém
parkovania pre Billu, tak aby sa
zachovala zeleň a zabezpečila
náhradná výsadba.
(mo)

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme, s poukazom na zák.
č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
obsadzuje voľné
pracovné miesto

METODIK ŠKOLSKÉHO
ÚRADU

V uplynulých dňoch začal činnosť
nový mestský podnik - Mestský
podnik služieb. Jeho riaditeľom sa
na základe konkurzu stal Ing. Slavomír Fuňa (na snímke), ktorému
sme položili niekoľko otázok:
l Vo funkcii ste ešte veľmi krátko, ale iste už máte predstavu
ako bude vyzerať činnosť podniku v najbližšom období...
- Úloh na začiatku máme veľa, postupne musíme sfunkčniť celú
našu činnosť. Začali sme s úpravou
priestorov na Trnavskej ulici č. 10,
kde bude mať podnik sídlo, lebo
boli vo veľmi zlom stave. Je to stará
budova, do ktorej sa roky neinvestovalo. Práce musíme vykonať v
krátkom čase, súbežne s plnením
iných úloh.
l Od 1. januára ste prevzali do
správy krytú plaváreň. Je to zariadenie, s ktorým budete mať asi
dosť problémov, pretože doteraz
bolo stratové, a zrejme to nebude inak ani pod vašou správou...
- Plavárni ozaj venujeme v súčas-

Mestský úrad v Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravuje vyhodnotenie tradičnej
ankety Najlepšia predajňa roka
2003. Hlasovanie bude tentoraz
zabezpečované výlučne prostredníctvom anketárov. Vyhodnotenie
ankety sa uskutoční v polovici marca.
(mo)

nosti najviac času.
Robíme
viacero opatrení,
aby sa jej
činnosť a
ekonomické výsledky zlepšili,
aby straty
boli čo najnižšie.
Chceme dosiahnuť, aby ju navštevovalo viac ľudí a bola čo najviac
využitá. Vieme, že to bude ťažké,
ale musíme dosiahnuť obrat k lepšiemu. Postaráme sa o lepšie využitie aj ostatných priestorov, aby
bolo viac vyťažené fitnescentrum,
sauna, masáže. Chceme zlepšiť aj
prostredie, začali sme montážou
žalúzií.
l Stredisko športových zariadení sa bude starať aj o letné
kúpalisko na sídlisku Sever a
futbalový štadión...
- Na letnom kúpalisku začneme v

marci. Objekt musíme pred sezónou vyčistiť, vymaľovať, rátame s
menšou prestavbou, chceme odstrániť problémy s vodou, zakúpiť
slnečníky a iné. Na štadióne
chceme tiež urobiť úpravy, najmä
oplotenie, inštalácie v budove, vybudovať ďalšie udržiavané ihriská.
Dôležité bude, aby sme na tieto
úpravy mali finančné prostriedky.
l Zdá sa, že Stredisko správy
športových zariadení má úloh
neúrekom. Ako je to so Strediskom služieb a správy bytov?
- Tu začíname pripravovať zmluvy
o bytoch, rokujeme so spoločenstvami vlastníkov bytov. Konkétne
úlohy začneme plniť od mája.
Máme svoju údržbársku skupinu,
po dohode s vlastníkmi bytov začneme zabezpečovať revízie zariadení a iné práce. Predpokladáme,
že sa budeme starať asi o 800 bytov. Mestský podnik služieb pripravuje aj zriadenie ďalších služieb
podľa zriaďovacej listiny, ale to budeme robiť postupne.
(mo)

Známa speváčka Marcela Laiferová opäť zavítala do Pezinka, tentokrát sa stretla s fanúšikmi na besede o zdraví, svojej knihe, o svojom živote. Popri svojom rozprávaní ochotne odpovedala na rôzne
otázky, ktoré jej položili účastníci
besedy.
Snímka (mo)

Od 1. júla 2004 vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý bude riešiť odvoz odpadu v chatových oblastiach novým spôsobom. Z tohto dôvodu
Mestský úrad v Pezinku vystaví majiteľom chát výmer za odvoz odpadu len
za I. polrok, teda nie ako to bolo v minulom roku 890 Sk, ale len 445 Sk. Na
druhý polrok bude poplatok určený už podľa nového zákona.
(mo)

(oddelenie školstva a sociálnych vecí)

Požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre niektorý druh alebo
typ školy (vyhláška MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, v znení
neskorších predpisov
- min. 5 rokov predagogickej
praxe
- znalosť zákona č. 596/2003 o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- práca s PC
- bezúhonnosť.
Možný nástup 15. 3. 2004,
prípadne dohodou.
Žiadosti so životopisom zasielajte do 7.3. 2004 poštou na adresu: Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne
do podateľne MsÚ (na prízemí
alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk.

V tomto roku sa pripravuje aktualizácia územného plánu mesta Pezinka (ÚPN), ktorý bol posledne
aktualizovaný v roku 2002. Celkovým stavom ÚPN sa zaoberala
Mestská rada na svojom výjazdovom zasadnutí v Liptovskom Jáne,
na ktorom vzniesla svoje pripomienky, ďalšie požiadavky uvedené v
zozname prišli od občanov a organizácií. Tento zoznam je rámcový,
možno ho upraviť a rozšíriť. V
rámci pripomienkového konania v
zmysle zákona sa bude prihliadať
na návrhy a požiadavky občanov.
1. V celej zóne za železničnou
traťou vylúčiť funkciu bývania. Celá
zóna bude len ako podnikateľská a
priemyselná. Na ulici Za dráhou
(bývalá záhradná škôlka) vylúčiť
výstavbu rodinných domov. Akceptovať požiadavku firmy BATEA na
rozšírenie podnikateľskej zóny v
smere na Talihof. Opätovne uvažovať o budovaní podnikate ľskej
zóny Lazarňa.
2. Zmena funkčného využitia časti
pozemkov na Rozálke.

3. Panholec - zmena funkčného
využitia na podnikateľskú zónu.
4. Nová jama.
5. Zmena funkčného využitia
priestoru bývalého OSAN-u. Zmena funkcie na bývanie.
6. Preklasifikovanie - zmena funkčného využitia bodov Glejovka, pri
Glejovke, Dolná tehelňa.
7. Zmena funkčného využitia pozemku pred Daňovým úradom.
8. Zmena funkčného využitia trojuholník medzi Unigalom a cestou do Kučišdorfskej doliny.
9. Garáže - funkčné zladenie predpokladaných plôch na výstavbu
garáží.
10. Grinava - zmena funkčného
využitia - pozemky trojuholník
medzi starou a novou cestou, priznať pôvodnú funkciu.
11. Grinava - Orešné, priznať funkciu bývania na časť, na ktorú bol
vydaný § 7 KÚ v Bratislave.
12. Cintorín v Pezinku - zmena
funkčného využitia získaných pozemkov.

13. Rekreačná oblasť Leitne - prekvalifikovať iba na rekreačnú oblasť s vypustením postupného prechodu na trvalé bývanie.
14. Rekreačná oblasť Leitne - zrušiť definíciu časti územia "na dožitie".
15. Nová chatová oblasť - pokračovanie Kučišdorfskej doliny.
16. Chatová oblasť Pod priehradou.
17. Záhradkárska oblasť Drevoindustria, priznanie funkčného využitia záhradkárskej osady.
18. Záhradkárska oblasť za býv.
OSP, priznanie funkčného využitia
záhradkárskej osady.
19. Záhradkárska oblasť pri Malackej ceste, priznanie funkčného
využitia záhradkárskej osady.
20. Záhradkárske osady - Dolná
tehelňa a Glejovka.
21. Stavby extravilán, účelové
poľnohospodárske stavby, vinica a
orná pôda.
22. Obchvat II/502.
(msú)

