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Predseda parlamentu Pavol
Hrušovský vyhlásil 10. marca
prvé historické voľby slovenských poslancov Európskeho
parlamentu na nedeľu 13. júna
2004 od 7. do 22. hodiny.
Vo voľbách bude zvolených 14
europoslancov na päťročné obdobie.
Právo voliť europoslancov
budú mať slovenskí občania,
ktorí v deň volieb dovŕšili 18
rokov
(mo)

V priestoroch Divadla WEST v
Bratislave sa uskutočnilo 4. marca
pracovné stretnutie primátorov a
starostov Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa venovalo
hospodárskemu rozvoju regiónu
(prílev investícií, priemyselné parky, podnikateľské prostredie), riešeniu problémov v školstve a samospráve a súčasnosti a vízii rozvoja
Bratislavského samo-správneho
kraja.
Zástupcovia miestnych samospráv sa stretli s ministrom hospodárstva SR Pavlom Ruskom, štátnym tajomníkom ministerstva školstva SR Františkom Tóthom a predsedom BSK Ľubom Romanom.
Pezinok na stretnutí zastupoval
primátor Oliver Solga.
(mo)

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 a pokynov obvodného hygienika sa má v
termíne 22.3. - 30.4. 2004 vykonať v
našom meste celoplošná deratizácia.
Jej cieľom je ochrana zdravia pred
vznikom a šírením prenosných
chorôb.
Z tohto dôvodu vyplýva pre vlastníkov pozemkov a stavieb povinnosť:
- udržiavať nehnuteľnosť v čistote,
sústavne odstraňovať z nehnuteľností odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre hlodavce a iné živočíchy;
- prostredníctvom príslušnej firmy
alebo osoby vykonať deratizáciu;
- vlastník malej nehnuteľnosti (rod.
dom, rekreačná chata a i.) môže
deratizáciu vykonať aj sám, ale pri
kontrole sa musí preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
Kontrolu plnenia povinností zabezpečuje Mesto Pezinok. Za ich nedodržanie môže byť uložená pokuta.
(msú)

V nedeľu 28.3. o 2.00 hod. v noci
sa začína letný čas (LSEČ). Ručičky hodín sa posunú na 3.00
hod., t.j. o hodinu dopredu. Letný
čas bude platiť do 24. októbra. (ap)

V sobotu 3. apríla sa uskutoční voľba prezidenta Slovenskej republiky.
V našom meste bude 15 volebných miestností, ktoré budú otvorené v
čase od 7.00 do 22.00 hod.
Ak nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovi čnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, tak sa uskutoční druhé kolo voľby (17. apríla)
medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi.
V termíne 3. apríla sa uskutoční aj referendum s otázkou: Ste za to,
aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení 3. volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?. Hlasovanie
bude v 15 okrskoch v čase od 7.00 do 22.00 hod.
Prípadné zmeny vo voličských zoznamoch možno vykonať do 2. apríla
na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, kanc. č. 6 (prízemie).
(mo)

V marci sa uskutočnilo výberové
konanie na dodávateľa projektovej
dokumentácie na novú bytovku pri
Pinelovej nemocnici. Bude v nej 33
malometrážnych bytov, ktoré by
mali byť dostavané začiatkom budúceho roka. Ide o jednu z investícií
mesta, ktorá sa bude realizovať

spolu s predpokladanými rekonštrukciami starých bytov a nadstavbami objektov v areáli Materskej
školy Za hradbami.
V minulých dňoch prebehli rokovania tiež o pripojení bytovky pri
Pinelovej nemocnici na médiá z
areálu nemocnice.
(mo)

Vo štvrtok 8. apríla sa uskutoční v
budove mestského úradu druhé
tohtoročné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku. Poslanci
budú prerokúvať novelu rozpočtu
na rok 2004, koncepciu kultúry a

sociálnu koncepciu, vyhodnotenie
lesného a poľovného hospodárstva, správu o delikvencii na
území mesta a iné.
Zasadnutie začína o 8.30 hod.
(mo)

Zasadnutie valného zhromaždenia Klubu primátorov miest Slovenskej republiky sa uskutočnilo 17.
marca v Martine. Okrem vyhodnotenia práce za uplynulé obdobie a
reforiem verejnej správy sa zaoberalo prijatím nových členov do KPM
SR. Novým prezidentom Klubu
primátorov sa stal Stanislav Bernát, primátor Martina. V sedemčlennom prezídiu bude mať zastúpenie aj Pezinok, keď jeho členom sa stal náš primátor Oliver
Solga.

Aprílový Poslanecký deň sa
uskutoční opäť v prvú stredu v
mesiaci, tentokrát 7.4. 2004 od
16. - 18. hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, miestnosť č.
19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich
každodenných starostiach i radostiach súvisiacich s kompetenciami samosprávy, vypočuť
si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.
(EL)

Vo vnútri novín na žiadosť mnohých z vás uverejňujeme cestovný
poriadok SAD - odchody autobusov zo zastávky Pezinok - nám.
Prílohu na označenom mieste
prestrihnite a zložte na formát A6.
Redakcia

V novembrovom čísle Pezinčana v minulom roku sme uverejnili oznam,
že Mesto Pezinok prijíma žiadosti na garáže na území mesta. O možnostiach podania prihlášok boli informácie tiež v Pezinskej televízii a na verejných zhromaždeniach. Občania mohli svoj záujem prejaviť do konca februára 2004, keď sa prijímanie prihlášok skončilo.
Ako nám povedal primátor mesta Oliver Solga, o garáže sa vážne zaujímalo a písomné žiadosti podalo 87 občanov z lokalít - Sever 13, Muškát 31,
Juh 28, iné (najmä centrum mesta) 15. Teraz bude nasledovať ďalšie štádium, pracovníci mesta sa skontaktujú so všetkými žiadateľmi a dohodnú s
nimi jednu z dvoch foriem výstavby. Jednou z možností je zakúpenie montovanej garáže, ktorú si záujemca umiestni na mestský pozemok, ktorý si
na tento účel odkúpi. Druhou možnosťou bude výstavba typizovaných garáží, podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorú kompletne zabezpečí mesto a záujemca si garáž po dokončení výstavby odkúpi.
Na tento rok je záležitosť výstavby garáží uzavretá. To však neznamená,
že mesto o rok-dva možnosť ďalšej výstavby garáží znovu neotvorí, aj vo
vzťahu k ďalšej bytovej výstavbe v meste. Nové žiadosti o garáže môžu
občania adresovať priamo primátorovi mesta Mgr. Oliverovi Solgovi. (mo)

Problematika riešenia obchvatu
Pezinka a Modry bola začiatkom
roka aj jedným z bodov rokovania
Regionálneho zväzu SDKÚ v Bratislave. Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Milan
Vaškor informoval, že na realizáciu
obchvatu vznikne akciová spoločnosť, ktorá bude hľadať strategického investora.
(os)

Tradičny Deň otvorených dverí na
Mestskom úrade v Pezinku sa tento
rok bude konať v stredu 12. mája od
8.00 do 17.00 hod. Okrem tradičných besied s vedúcimi pracovníkmi MsÚ zameranými na aktuálne
problémy mesta ponúka tento rok aj
novinku v podobe Hodiny otázok a
odpovedí s primátorom mesta O.
Solgom. Nebude tiež chýbať tradičná možnosť na individuálne konzultácie. Prvýkrát bude mať táto
akcia aj sprievodné podujatie.
Program:
(besedy v zasadačke č. 12)
8.00 hod. - Aktuálne otázky separovaného zberu a znečisťovania

Individuálne konzultácie:
- na všetkých pracoviskách Mestského úradu môžu občania konzultovať so zodpovednými zamestnancami svoje problémy, námety a
pripomienky týkajúce sa života v
meste.
Sprievodné podujatie:
15.00 hod. - prezentácia novej publikácie Dr. Jána Dubovského Vývoj
verejnej správy v Pezinku.
Z kapacitných dôvodov odporúčame väčším skupinám záujemcov, aby sa ohlásili vopred (najneskôr do 10.5. 2004) na Mestskom
úrade, referát vzťahov k verejnosti,
tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

ovzdušia v Pezinku (Oľga Moťovská)
10.00 hod. - Ako funguje Mestský
úrad v Pezinku (kompetencie, organizačná štruktúra) - spojené s exkurziou po jeho jednotlivých oddeleniach
14.00 hod. - Bezpečnosť v meste a
spolupráca občanov s Mestskou
políciou (Ľudovít Farbula)
15.00 hod. - Čo sa pripravuje v aktualizácii Územného plánu Pezinka a
Generel dopravy mesta (Michal
Ondrovič)
16.00 hod. - Hodina otázok a odpovedí s primátorom mesta Pezinok
Mgr. Oliverom Solgom.

