2 / SAMOSPRÁVA

ako zriaďovateľ v zmysle § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vypisuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľov
materských škôl a ZUŠ:
1. MŠ Bystrická 1, Pezinok
2. MŠ Holubyho 49, Pezinok
3. MŠ gen. Pekníka, Pezinok
4. MŠ Svätoplukova 51, Pezinok
5. MŠ Vajanského 16, Pezinok
6. MŠ Záhradná 34, Pezinok
7. ZUŠ Trnavská 1, Pezinok
Kvalifikačné predpoklady:
l odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň
a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy, ustanovená
osobitným predpisom
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
l riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady
l občianska bezúhonnosť
l vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy, školského zariadenia
Požadované doklady:
l prihláška
l osobný dotazník
l profesijný životopis
l overené doklady o vzdelaní
l odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
l vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, školského
zariadenia
Prihlášky s dokladmi je potrebné zaslať do 4.6. 2004 poštou na adresu: Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok , príp. priniesť osobne do
podateľne MsÚ (na prízemí).
Na obálku nezabudnite uviesť:
"VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa materskej školy
(ZUŠ), v ktorej sa uchádzate o
funkciu".

predá formou
obchodnej verejnej súťaže
nehnuteľnosť v k.ú. Viničné,
parc.č. 2945 - zast. plocha o
výmere 756 m2, zapísanej na LV
č. 1951, využitie ktorého je
určené Územným plánom obce
Viničné.
Uzávierka súťažných návrhov
je dňa 11.6. 2004 o 15.00 hod.
Podmienky súťaže budú zverejnené v mestskom periodiku Pezinčan, na mestskej úradnej tabuli
(vo vestibule budovy MsÚ), na
internete (www.pezinok.sk), v
pezinskej televízii a budú k dispozícii na právnom oddelení MsÚ
Pezinok, č.dv. 57.
Kontaktujte sa na č.t.
033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk, fax:
033/6412303.

V centre mesta na Štefánikovej ulici v uplynulých dňoch dokončili stavebné úpravy na časti chodníka od Starej radnice po reštauráciu U Magistra. Značne poškodený a nerovný asfaltový povrch nahradila zámková dlažba. Hlavným dôvodom rekonštrukcie boli ale úpravy kanalizácie, pretože splašková voda z ulice pri búrkach a dažďoch neodtekala do
kanalizačných vpustí, hromadila sa pri rekonštruovanej Starej radnici,čo
spôsobovalo značné problémy. Nasledovať budú aj parkové úpravy.
Rekonštrukcia chodníka bude pokračovať rovnakým spôsobom po
križovatku pred Zámockým parkom, ale až po septembrovom Vinobraní.
Mesto totiž nechce ovplyvniť prevádzku obchodov a reštauračných zariadení v tejto časti mesta počas letnej sezóny.
(mo)

V tomto roku sa už piatykrát uskutočnil Deň otvorených dverí na
Mestskom úrade v Pezinku. Na
piatich besedách sa zúčastnilo 174
občanov, prevažne žiakov pezinských škôl. Témami besied boli
tézy: Ako funguje mestský úrad,
Aktuálne otázky separovaného
zberu a znečisťovania ovzdušia a
Informácia o aktualizácii územného plánu Pezinka a generel dopravy mesta.
Na Hodine otázok a odpovedí s
primátorom mesta sa občania zaujímali o možnosť získania nových
záhradiek, výstavbu garáží, problémy s parkovaním a rekonštrukcia
centrálnej mestskej zóny.

Na individuálne konzultácie boli k
dispozícii pracoviská - právne oddelenie (na poradenstvo z oblasti
vzťahov občan - mesto) a oddelenie výstavby (informácie z digitálnej mapy o inžinierskych sieťach).
Vedúci odd. výstavby Ing. Michal
Ondrovič na besede s občanmi
predstavil návrh zmien v Územnom
pláne mesta, o ktorých bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. V
diskusii sa občania zaujímali o budovanie cestného obchvatu, riešenie problémov na štátnej ceste
II/502 a na postup pri aktualizácii
Územného plánu, najmä akým spôsobom sa budú akceptovať požiadavky ľudí.
Sprievodnými podujatiami bolo predstavenie informačného
materiálu Počiatky
mes tskej sa m osprávy, riaditeľkou
Mestského múzea v
Pezinku Mgr. Petrou Pospechovou,
celomestské stretnutie dôchodkýň pri
príležitosti Dňa matiek v Kultúrnom
centre a výstavka
mestských insignií a
prvej známky mesIng. Michal Ondrovič informoval o navrhovaných ta Pezinok.
zmenách v Územnom pláne mesta.
Snímka (mo)
(mo, EL)

Ako morálne ocenenie za celoročnú prácu pozýva už tradične na konci
školského roku primátor mesta Pezinok úspešných žiakov pezinských základných škôl do Domu kultúry. Súčasťou tohtoročného stretnutia bude i
ocenenie vybraných žiakov za mimoriadnu reprezentáciu školy a Pezinka.
Na záver podujatia, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. júna o 8.00 hod.,
bude účastníkom premietnutý film Peter Pan.
(EL)

Mesto Pezinok bude v dňoch 11. a
12. júna dejiskom prvého ročníka
celoslovenských keramických trhov.
Na Radničnom námestí sa bude v
prvý deň od 10.00 do 19.00 a druhý
od 9.00 do 18.00 hod. prezentovať a
ponúkať na predaj svoje dielka z
hliny 70 majstrov z celej republiky i
Čiech. Podujatie sa začne v piatok o
10.00 hod. za účasti predstaviteľov
Cechu keramikárov Slovenska,
mesta Pezinka, Bratislavského samosprávneho kraja a ďalších spoluorganizátorov - SOU na ul. M.R. Štefánika a Slovenskej ľudovej majoliky
Modra.

Súčasťou otvorenia bude aj sprievod centrom mesta Pezinka spojený
s odovzdávaním plakiet všetkým
účastníkom. V prvý deň podujatia sa
uskutoční v priestoroch SOU na ul.
M.R. Štefánika i súťaž v točení na
hrnčiarskych kruhoch. Druhá súťaž
Keramika a víno bude pokračovať aj
v sobotu. Výsledky oboch súťaží sa
účastníci dozvedia 12. júna o 17.00
hod. z pódia na Radničnom námestí.
Paralelne s Keramickými trhmi sa
uskutoční v piatok 11. júna o 16.00
hod. na parkovisku pred Zámkom
slávnostné otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste.
(EL)

Oznamujeme vám, že v súvislosti
s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 13.
júna 2004, sa na Mestskom úrade v
Pezinku, prízemie č.dv. 5/P, nachádza stály zoznam voličov. Mestský úrad vykonáva zmeny v tomto
zozname na základe: a) vlastnej
evidencie, b) oznámenia štátnych
orgánov, c) výsledkov námietkového konania.
Občania majú právo nahliadnuť
do tohto zoznamu, aby sa presvedčili, či sú v ňom zapísaní a či
údaje sú pravdivé a úplné.
Upozorňujeme vás na dôležitú
okolnosť, že občania, ktorí nebudú
zapísaní do zoznamu voličov do
piatku 11. júna 2004 do 15.00 hod.,
či nebudú mať vystavený voličský
preukaz pre voľby do EP, nebudú
sa môcť dať dodatočne zapísať do
zoznamu voličov v deň volieb vo
volebných miestnostiach, pretože
to zákon č. 331/2003 Z.z. o
voľbách do Európskeho parlamentu neumožňuje a tým sa vlastne pripravia o možnosť voliť v
týchto voľbách.
(msú)

Júnový poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci - 2.6. od
16.00 do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, miestnosť č. 19.
Poslanci Mestského zastupiteľstva
budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach súvisiacich s
kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či
vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste. (EL)

Mesto Pezinok ďakuje svojim
partnerom za podporu podujatí
organizovaných pr i príle žitosti
vstupu Slovenska do Európskej
únie. Poďakovanie patrí: rockovej
kapele Feelme - za prezentáciu
mesta na Europarty v Deutsch
Jahrndorfe, Ing. Vojtechovi Gottschallovi a Cechu pekárov a cukrárov Západoslovenského regiónu - za spoluúčasť na slávnostnom privítaní nových členov EÚ v
partnerskom meste Neusiedl am
See, Základnej umeleckej škole
Eugena Suchoňa a dychovej
hudbe Cajlané - za kultúrny program na spomínanom podujatí v
Neusiedl am See, PMD Union za
pekárenské výrobky a Vinohradnícko-vinárskemu družstvu podielnikov Karpaty za víno na slávnostný prípitok pri príležitosti rozšírenia EÚ v rámci ceremoniálu na
Radničnom námestí (1. mája),
chrámovému zboru Ad Una
Corda a dychovej hudbe Grinavanka za kultúrny program na
tomto akte, Mgr. Tomášovi Pitoňákovi za prezentáciu malokarpatských vín v írskom meste Cork,
ktorá bola súčasťou prezentácie
Slovenska v predsedajúcej krajine
(EL)
EÚ.

