RÔZNE / 5

Vlani v januárovomčísle sme priniesli informáciu, že v
našom meste sa bude stavať obchodné centrum Hypernova, ktoré má vyrásť na ploche vyše dvoch hektárov, vedľa čerpacej stanice pohonných hmôt, medzi
komunikáciami Senecká a Šenkvická.
Výstavba Hypernovy sa však začala zahmlievať, do
popredia sa dostali obchodné centrá Tesco a Billa, ktorých výstavba v súčasnosti už finišuje. V minulých
dňoch sa ale objavili inzeráty, že firma Ahold Retail Slovakia, k.s. ponúka podnikateľom voľné obchodné plochy v obchodnom centre Hypernovy v Pezinku, ktoré
majú otvoriť v novembri 2004.
Na bližšie informácie sme sa spýtali manažéra výstavby firmy Ahold Miroslava Horkého: - Áno, Hyper-

V stredu 5. mája sa na pôde Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo verejné prerokovanie zámeru obchodného komplexu Sahara Pezinok - 2. etapa, najmä v súvislosti s jeho vplyvom na životné prostredie. K
uvažovanej výstavbe nových predajných priestorov
sa vyjadrovali za účasti verejnosti zástupcovia posudzujúcich inštitúcií. Značná pozornosť bola venovaná

Pod týmto názvom vyhlásilo v máji
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku súťaž o najzaujímavejší plagát pre triedne kolektívy žiakov ZŠ v okrese Pezinok.
Súťaž je jedným z podujatí organizovaných ku Dňu boja proti drogám,
ktoré sa uskutočnia 24. júna.
Ďalšími podujatiami sú:
Deň otvorených dverí v Centre
výchovnej a psychologickej prevencie (CVaPP) v Pezinku, na Cajlanskej ulici 95, v čase od 9.00 do 17.00
hod. Návštevníci si budú môcť pozrieť priestory centra, ale využiť i
možnosť individuálneho poradenstva.
Diskusia s odborníkom z Centra
pre liečbu drogových závislostí v
Bratislave a laickým terapeutom,
kde bude možnosť porozprávať sa
neformálne o prevencii, liečbe či inej
pomoci závislým na drogách. Začiatok diskusie je o 17.00 hod. v priestoroch CVaPP. V poobedňajších
hodinách budú mladí aktivisti rozdávať v Pezinku a Modre informačné
letáky k danej téme.
Plagáty vytvorené triednymi kolektívmi budú počas celého dňa vystavené v priestoroch CVaPP a najlepšie budú ocenené na začiatku diskusie.
Srdečne vás všetkých pozývame.
Pracovníčky CVaPP

Dňa 23. apríla sa uskutočnilo vo
Zvolene Zhromaždenie delegátov
Slovenskej živnostenskej komory,
na ktorom sa zúčastnilo 64 delegátov zo všetkých krajských zložiek.
Hlavným bodom programu bolo
vyhodnotenie činnosti komory za
predchádzajúce obdobie, voľby do
orgánov komory a prijatie hlavných
úloh na dvojročné obdobie.
Novým predsedom Slovenskej
živnostenskej komory sa stal pezinský podnikateľ Ing. Vojtech Gottschall.
(mo)

nova sa v Pezinku stavať bude. Teraz pripravujeme
stavebné konanie. Od termínu jeho ukončenia závisí
konečný termín ukončenia výstavby. Robíme všetko
preto, aby sa plánovaný termín odovzdania obchodného zariadenia do prevádzky v tomto roku dodržal.
Môžete nám povedať čosi viac o novom obchodnom centre?
- Ide o Hypernovu menšieho formátu, kde je zastavaná
2
plocha necelých 6000 a predajná plocha 3300 m . Obchodné centrum bude mať širokosortimentálny predaj,
budú tu potraviny, kancelárske potreby, železiarstvo,
drogéria, obuv, textil a iné. K dispozícii budú samozrejme parkoviská, ráta sa s počtom 230 - 300 parkovacích miest.
(mo)

hlavne parkoviskám, pretože tie presahujú limit určený
zákonom. V rámci tohto prerokovania bolo okrem
iného konštatované, že vplyv uvažovaných prevádzok
na životné prostredie, najmä čo sa týka hlučnosti, bude
zanedbateľný v porovnaní s hlukom, ktorý spôsobuje
premávka na blízkej štátnej ceste II/502.
(EL)

Na redakčnom záznamníku sme
našli otázku: Chcela by som sa
spýtať pána primátora Olivera
Solgu, dokedy sa ešte nebudeme môcť dostať s detskými
kočíkmi na poštu na námestí?
Zn. občianka
Odpoveď primátora O. Solgu: Schody sú príliš strmé, aby sa po
nich dal kočík vytlačiť je potrebná
nájazdová rampa, tak aby nezasahovala do chodníka a neohrozovala chodcov. Riešenie bude súvisieť s celkovou rekonštrukciou budovy MsÚ, do ktorej sa desaťročia
neinvestovalo a tak je pomaly najškaredšou na Radničnom námestí.
Ale aj tu postupne nastávajú zmeny k lepšiemu. Žiaľ, chýbajú nám
peniaze na ďaleko dôležitejšie veci
pre občanov.
Postrehol som, že mesto na
doručovanie svojich písomností
využíva vlastného kuriéra, na-

miesto doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty. Ako
občan Pezinka vnímam tento
krok pozitívne, pretože kuriér v
prípade neprítomnosti adresáta
ho navštívi opakovane a nie je
mu zaťažko ísť za ním aj vo večerných hodinách. Aké dôvody k
tomu viedli?
O. Solga: - Prvým dôvodom je to,
že sme tým naozaj skvalitnili
služby. Kuriér, ktorého mali možnosť občania spoznať prostredníctvom Pezinčana a mestskej televízie, navštívi adresáta i opakovane
ak nie je doma a písomnosť mu
odovzdá. Ešte za dôležitejší považujem ekonomický dôvod. Vypočítali sme si, koľko stojí doručovanie
cez Slovenskú poštu a vyšlo nám,
že je pre nás výhodnejšie zamestnať kuriéra. Samozrejme, že využívame aj služby Slovenskej pošty
ale kuriér je efektívnejší a lacnejší.
(mo)

Od 1. mája 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a
doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o
výrobe a uvádzaní liehu na trh v
znení zákona č. 211/2003 Z.z.,
podľa ktorého daňový subjekt
(právnická osoba alebo fyzická
osoba) zaoberajúci sa nakupovaním a predajom spotrebiteľského
liehu (napr. predajne potravín,
reštauračné zariadenia, bufety a
pod.) sú povinné oznámiť príslušnému colnému úradu najneskôr 25.
deň v kalendárnom mesiaci tieto
údaje:
- počet prijatých spotrebiteľských
balení v kusoch s uvedením dátumu nákupu a identifikačné údaje
dodávateľa spotrebiteľského balenia, ak lieh prijíma;

- celkový počet predaných spotrebiteľských balení v kusoch s uvedením dátumu predaja, ak lieh predáva;
- počet kusov spotrebiteľského
balenia v stave zásob k prvému a
poslednému dňu kalendárneho
mesiaca.
Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorá spotrebiteľské
balenie nakúpi na vlastnú spotrebu.
Ak si daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť správca dane
mu uloží pokutu 50 tis. Sk.
Bližšie informácie poskytne Colný úrad Bratislava, oddelenie nepriamych daní, na t.č. 02/50 263
315, 50 263 312, 50 263 321 a 50
263 310.
(CÚ)

Štvrtého mája sme si pripomenuli
85. výročie tragickej smrti významnej osobnosti slovenských dejín vedca, politika, astronóma, letca,
francúzskeho generála, cestovateľa Milana Rastislava Štefánika.
Toto výročie podnietilo k návšteve našej redakcie občianku pani
Teréziu Čajkovičovú z ulice Za
hradbami, ktorá sa v roku Štefánikovej smrti (1919) narodila. A neprišla k nám len tak, prišla nám zarecitovať krásnu báseň Štefana
Krčméryho Štefánikova matka.
Boli sme veľmi milo prekvapení,
že 85-ročná pani Čajkovičová nám
dlhú báseň zarecitovala veľmi precítene bez jediného zaváhania.
Povedali sme si, klobúk dolu, toto si
zaslúži obdiv. I to, že s obrovskou
námahou sama vyšliapala desiatky
schodov, ktoré vedú ku nám do
redakcie, aby dosiahla svoj zámer,
demonštrovať svoj vzťah a hold
tomuto slávnemu Slovákovi.
Návšteva pani Čajkovičovej i jej
dôvod nás nesmierne potešil, a je
nám veľmi ľúto, že vám báseň aj s
prednesom nemôžeme na stránkach novín reprodukovať. Bolo to
však veľmi pekné, a za tento počin
sa chceme našej milej spoluobčianke ešte raz poďakovať. (mo)
Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre v zmysle
zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta vedúceho Útvaru regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a publicity. Kvalifikačné
predpoklady: VŠ, vzdelanie II.
stupňa, ovládanie nemeckého
jazyka slovom a písmom, znalosť ďalšieho jazyka výhodou,
orientácia v danej oblasti.
Úspešnému kandidátovi ponúkame: prácu v stabilnej inštitúcii, možnosť uplatniť svoj
osobný a profesionálny potenciál, získanie skúseností.
V prípade záujmu o toto
miesto zasielajte vaše žiadosti
a profesný životopis na adresu Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
alebo e-mailom: moska@nextra.sk, poštou, prípadne faxom
na č. 033/643 3489, posledný
termín podania žiadosti je 28.
máj 2004.

