AKTUALITY / 3

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytových priestorov v objekte na ul.
M.R. Štefánika 10, nachádzajúce sa na
I.poschodí a to miestnosti:
- č. 101 o podlahovej ploche vo vý2
mere 20 m
- č. 102 o podlahovej ploche vo vý2
mere 38 m
- č. 103 o podlahovej ploche vo výmere 30,7 m2
- č. 104 o podlahovej ploche vo vý2
mere 16 m
- č. 104 a) o podlahovej ploche vo
výmere 19,2 m2
- č. 105 o podlahovej ploche vo výmere 45,1 m2
- č. 106 o podlahovej ploche vo vý2
mere 28 m
- č. 107 o podlahovej ploche vo vý2
mere 22 m
- č. 108 o podlahovej ploche vo vý2
mere 12 m
- č. 109 o podlahovej ploche vo výmere 24 m 2
- č. 110 o podlahovej ploche vo výmere 34 m 2
- č. 111 o podlahovej ploche vo výmere 15,2 m2
- č. 114 o podlahovej ploche vo výmere 186 m2
- č. 118 o podlahovej ploche vo vý2
mere 11,5 m
2
Spolu o celkovej výmere
555,2 m
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných aktivít)
- číslo miestnosti/kombinácia miestnosti
o ktoré má žiadateľ záujem
- minimálne nájomné je stanovené vo
2
výške 2500 Sk/m + prevádzkové náklady
- ponuka nájomného - uviesť formou
sadzby nájomného "Sk/m2 /rok"
- doklady o spôsobilosti uchádzača na
ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov
je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na
adresu: Mestský úrad, Radničné nám.
7, 902 14 Pezinok alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Pezinku
(prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom "VK M.R.
Štefánika 10 - nebytové priestory".
4. Uchádzači, ktorí podali platnú
prihlášku sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 14.6. 2004 o 15.00
hod. na MsÚ v Pezinku, č.dv. 12 na I.
posch., s ktorými po otvorení obálok
podaných prihlášok postupne absolvujú
osobný pohovor s výberovou komisiou.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené žiadosti.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti.
7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom
ako jeho vyhlásenie a písomne o tom
oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho
času podali žiadosť.
8. Lehota na podávanie žiadostí končí
dňa 11.6. 2004 o 11.00 hod.
9. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových
priestorov na Ing. Ivana Dubeka, ved.
odd. správy majetku, č.t. 033/ 6901170,
e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk
(uskutočnené obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode v 23.
týždni)
- organizačných na: Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor
súťaže, č.t. 033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

V máji sme si pripomenuli Deň matiek. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili celomestské podujatia - v nedeľu 9. mája (organizátor Kultúrne
centrum a Centrum voľného času) a v stredu 12. mája (organizátor
Mesto Pezinok). Okrem toho osobitné programy pre mamičky svojich
žiakov pripravili školy. Naša snímka je z osláv 12. mája v Dome kultúry,
na ktoré Sociálne oddelenie Mestského úradu pozvalo ženy - dôchodkyne. Okrem kultúrneho programu sa k prítomným ženám prihovoril
zástupca primátora Jozef Chynoranský.
(mo)

Pri príležitosti vstupu 10 nových
štátov do Európskej únie sa konalo v
Írsku, v krajine, ktorá v tomto polroku
únii predsedá, viacero podujatí, na
ktorých sa nové členské krajiny prezentovali. Slovensko predstavilo
svoju kultúru, umenie a turizmus v
druhom najväčšom meste Írska, v
Corku. Toto mesto má 140 tisíc obyvateľov a leží v najväčšom grófstve
Írska s rovnomenným názvom.
V Corku cez prvý májový víkend
stálo na hlavnej ulici Patrick Street
viac našich stánkov, viali tu slovenské zástavy a na pódiu sa prezentovali slovenské súbory. Obyvatelia
mesta sa živo zaujímali o Slovensko,
mnohí sa netajili tým, že našu krajinu
doteraz málo poznali, avšak toto podujatie im ju značne priblížilo, niektorí
prejavili záujem Slovensko príležitostne navštíviť.
Na prezentácii v Corku bol zastúpený aj Pezinok. Na požiadanie
veľvyslanca Slovenskej republiky v
Írsku Jána Gábora Mesto Pezinok
pripravilo ochutnávku pezinských
vín. Vína firiem Hacaj, Vitis, Víno Matyšák, Vinohradníctvo Pavelka a Sobolič, Víno Ludvik, Vinkova návštevníkom ponúkal pezinský podnikateľ,
prevádzkovateľ reštauračných zariadení Mgr. Tomáš Pitoňák.
"Oslovil ma náš primátor, či by som
nezabezpečil prezentáciu pezin-

ských vín v Corku. Ponuku som prijal
a v piatok 30. apríla som odletel do
Írska. Prevoz vína od vybraných vinárov, asi 120 fliaš, zabezpečili organizátori slovenskej prezentácie. Už v
piatok večer bola vernisáž výstavy,
na ktorej sa podávali naše vína a syry. Na druhý deň bola slávnosť na
ulici, kde sme ponúkali vína v stánku
formou ochutnávky. Trvalo to päť hodín, ľudia boli nadšení, vína im chutili,
chceli ich kupovať. Je zaujímavé, že
v Írsku je zakázané podávať alkohol
na ulici, preto sme museli mať výnimku. Z nápojov sa ponúkalo tiež slovenské pivo, ale to zabezpečoval iný
región. V nedeľu bola oficiálna recepcia, nad ktorou mal patronát primátor
Corku. Uskutočnila sa v najlepšej
reštaurácii, bol to taký slovenský
večer. Miestny kuchár pripravil naše
jedlá. Ja som tu robil somelierskym
spôsobom riadenú degustáciu vín.
Bolo to veľmi milé a priateľské stretnutie, ľudia boli veľmi príjemní. To čo
sme ponúkali v Corku bola len časť
našej slovenskej prezentácie, ktorá
bola oveľa širšia. Program pozostával hlavne z propagačnej a kultúrnospoločenskej časti. Návštevníci sa
mohli oboznámiť s našou históriou,
dostali veľmi pekné propagačné materiály, vystupovali naši profesionálni i
amatérski umelci," povedal nám T.
Pitoňák.
(mo)

V Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9 si môžu občania alebo turisti zapožičať bicykel za týchto podmienok: poplatok za zapožičanie bicykla je 50 Sk na celý deň. Stačí si priniesť osobný doklad
(deti do 15 rokov kartičku poistenca), spísať s pracovníkom Informačného centra zmluvu o výpožičke a zložiť zálohu 500 Sk. Deti do 15 rokov
musia byť v sprievode rodiča alebo dospelej osoby.
Pri vrátení bicykla v zodpovedajúcom technickom stave a v stanovenom čase bude celá záloha užívateľovi vrátená.
Veríme, že si tieto bicykle budú užívatelia vážiť a záleží na nich, ako
dlho budú pezinskej a turistickej verejnosti slúžiť.
Bližšie informácie vám poskytneme v Informačnom centre, Radničné
nám. 9, tel. 033/641 2550, 6901 107, e-mail: informacne.centrum@
msupezinok.sk.
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počet ročníkov medzinárodného festivalu
c hrámo vých zboro v
AD UNA CORDA;

156

nadmorská výška Pezinka v metroch;

1844

rok založenia mestského parku grófom
Františkom Pálfim;

21865

p o č e t ob y v at e ľ o v
podľa posledného sčítania ľudí (k 31.12.
2000).

V marcovom čísle sme uverejnili
dotazník, v ktorom ste sa mohli vyjadriť k zastavovaniu rýchlikov v Pezinku. Na prieskum, ktorý organizovala Železničná spoločnosť, a.s.,
Divízia osobnej dopravy, OPS OP
Bratislava došlo do našej redakcie
do stanoveného termínu 11 požiadaviek, ktoré sme odoslali organizátorovi prieskumu.
(mo)

Slovenská autobusová doprava
Bratislava, a.s. nás informovala, že
predpredaj cestovných lístkov z
predajne na Radničnom námestí
od 1. mája 2004 presťahovali do
budovy SAD na Šenkvickej ulici.
Otváracie hodiny sú v pondelok a
piatok od 13.00 do 16.00 hod.(mo)

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku oznamuje, že od
26. apríla zabezpečujú odbory
služieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny svoju činnosť na
novej adrese - v Internáte SOU na
Komenského ul. č. 29. V úrade poskytujú tieto služby: sprostredkovanie zamestnania evidovaným
nezamestnaným, záujemcom o
zamestnanie, evidencia nových
klientov ÚPSVR, služby odborného poradenstva, individuálne
poradenstvo s cieľom zaradenia
klienta na rekvalifikáciu, evidencia
voľných pracovných miest a kompletné služby odboru sociálnych
vecí a rodiny.
(kp)

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku, Moyzesova 2,
vám oznamuje, že dňom 5. mája
2004 ukončilo svoju činnosť oddelenie posudkových činností na
Súkenníckej ul. 4 v Modre z dôvodu presťahovania.
Oddelenie bolo presťahované na
novú adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2,
902 01 Pezinok, 5. poschodie, č.t.
6902604, 6902605.
(ev)

