2 / SAMOSPRÁVA

Mesto Pezinok pozýva pezinských dôchodcov na celomestskú akciu Úcta k starším, ktorá
sa uskutoční 20. októbra o 15.00
hod. v Dome kultúry v Pezinku.
(msú)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na nájom nebytového priestoru
v k.ú. Pezinok, v objekte na ul.
M.R.Štefánika č.10 - zasadačka
nachádzajúca sa na I. poschodí
konkrétne miestnosť:
- č. 114 o podlahovej ploche
2
vo výmere 186 m .
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných
aktivít)
- ponuka nájomného - uviesť
formou sadzby nájomného Sk/
m2/rok + prevádzkové náklady
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaného
priestoru 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. č.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 - zasadačka“.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.
5. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
6. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.
7. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 4.10.2004 o
11,00 hod.
8. Uchádzači, ktorí podali žiadosť sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 4.10.2004 o
15.00 hod. na MsÚ v Pezinku v
miestnosti č. dv. 12 na I. posch.
9. Uchádzači výberového konania majú možnosť obrátiť sa vo
veci:
- vykonania obhliadky nebytových priestorov na správcu objektu - Kvetoslava Slováková
- organizačných na : Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd.,
organizátor súťaže, č.t. 033/
6901 121, e-mail: gottschallova.
renata@msupezinok.sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

Účastníci osláv pri pomníku obetiam 2. svetovej vojny na Mladoboleslavskej ulici.

Primátor mesta Pezinok ako
správny orgán podľa ust. § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s poukazom na zákon č.
332/1996 Z.z. o vinohradníctve a
vinárstve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 VZN č.
5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu
hrozna, vyhlasujem: ZÁKAZ
VSTUPU ako aj ZÁKAZ VJAZDU
motorových vozidiel do vinohradov
v Pezinku na časové obdobie od
18. augusta 2004 až do odvolania

(obdobie dozrievania a zberu
úrody hrozna).
Zákaz vstupu do vinohradov sa
vzťahuje na všetky fyzické i právnické osoby, ktoré nie sú vlastníkmi
vinohradov, ich správcami, nájomcami resp. obhospodarovateľmi
alebo ich pracovníkmi.
Sankcie: Za nedodržanie tohto
zákazu možno podľa ust. 46, 48
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
uložiť pokutu do 1000 Sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor Pezinka

Mesto Pezinok na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva zo
dňa 10. septembra 2004 vyhlásilo dražbu na predaj stavebných pozemkov v lokalite Bielenisko. Dražba 11 pozemkov sa uskutoční v sobotu 6.
novembra 2004 od 8.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.
Najnižšie podanie je 2500 Sk/m2 a minimálne prihodenie je 50 Sk. Pod
najnižšie podanie nie je možné dražiť.
Dražba je prístupná verejnosti, vstupné je 100 Sk na deň a osobu. (r)

Ako sme už informovali vo februárovom čísle v Pezinku sa začalo od
1. marca 2004 po papieri a skle s
triedením ďalšej zložky odpadu plastov.
V nadväznosti na zber plastov v
rodinných domoch a na sídlisku
Sever sa zber rozšíril do celého
mesta. Nové žlté 1100-litrové kontajnery sú rozmiestnené v centre
mesta pri obchodnom dome MMarket, ďalej na Záhradnej ul., Moyzesovej ul., sídlisku Muškát, Mierovej ul., Komenského ul., Majakovského ul., Bystrickej ul. a sídlisku
Za hradbami.
Na vývozných okruhoch I a II A
sa vývoz nádob na plast uskutoční v termínoch: 4. október, 2. a
29. november a 28. december. Na
vývozných okruhoch II B a III to
bude v termínoch: 5. október, 3. a

30. november a 29. december.
Pre úplnosť uvádzame čo sa triedi
a čo nie.
Triedi sa: PET fľaše (fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod.),
HD-PE fľaše (fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže,
destilovanej vody, tekutých mydiel,
bandasky neznečistené olejom a
pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo
stavebnín a pod.), LLD-PE fólie
(tzv. streč fólia).
Netriedi sa: plastové obaly
znečistené olejovými a ropnými
látkami, linoleum, guma, kabelky,
molitan, viacvrstvové obaly, kovplast (škatule od mlieka a nápojov,
tzv. TETRA-PAK), obaly od jogurtov, znečistené plasty.

V piatok 27. augusta sa uskutočnili celomestské oslavy 60. výročia
Slovenského národného povstania. Začali sa prijatím priamych
účastníkov a členov Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
na radnici u primátora Olivera Solgu.
Potom sa účastníci osláv zhromaždili v Zámockom parku, odkiaľ
sa odobrali položiť vence a kytice
kvetov k pomníku padlým v 2. svetovej vojne a k pomníku obetiam 2.
svetovej vojny. Najskôr účastníkov
osláv privítal primátor mesta, potom slávnostný príhovor predniesol
predseda Miestnej organizácie
SZPB Ľudovít Šušol. V kultúrnej
časti vystúpil spevácky krúžok Jasienka z Klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici.
Vo večerných hodinách sa uskutočnilo stretnutie pri Partizánskej
vatre.
(mo)

Pred tohtoročnými oslavami 60.
výročia SNP Ústredný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelil vyznamenanie - medailu
M.R. Štefánika I.stupňa, Ľubovi Romanovi, predsedovi Bratislavského
samosprávneho kraja, Branislavovi
Longauerovi, predsedovi Krajského
úradu v Bratislave a Oliverovi Solgovi, primátorovi Pezinka.
Ocenenie im udelili za vynikajúcu
spoluprácu so SZPB a pripomínanie
si výročí oslobodenia a SNP v rámci
svojej pôsobnosti.
(r)

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku vás pozývajú na 1. ročník
súťaže o Putovný pohár mesta Pezinka. Podujatie sa uskutoční v
piatok 24. septembra na hasičskom štadióne na Rozárke.
Súťažiť budú družstvá v požiarnom útoku podľa pravidiel hasičského športu.
(em)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
vymenovalo na základe výberového konania do funkcie riaditeľa
Podniku bytových služieb s.r.o.
Pezinok Petra Slezáka na čas určitý 1 rok.
(r)

Mesto Pezinok ďakuje spoločnosti Villa Pharm s.r.o. za poskytnutie finančných prostriedkov do
Fondu pomoci mesta Pezinok v
sume desať tisíc korún.
(msú)

Mestský úrad nás informoval, že
počas Vinobrania 2004 v Pezinku v
sobotu 25.9. a v nedeľu 26.9. mimoriadne zastavia rýchliky R 725 o
20.00 hod. (smer Žilina) a R 601 o
23.10 hod. (smer Žilina).
(r)

