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V Pezinku býva dobrým zvykom vždy koncom roka vydať
Kalendár podujatí na budúci rok.
Mestský úrad Pezinok preto vyzýva aj touto formou všetkých
organizátorov kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych podujatí, aby do 5. novembra 2004 nahlásili informácie o pripravovaných aktivitách
(festivaloch, koncertoch, súťažiach, prezentáciach, seminároch, výstavách a pod.). Okrem
názvu (prípadne stručnej charakteristiky akcie), termínu a
miesta konania treba uviesť i
kontakt na garanta. Uvedené
údaje možno doručiť na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č.d. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
Všetky podklady budú po spracovaní začiatkom decembra
vydané v tlačenej podobe (ako
Kalendár podujatí poriadaných v
meste Pezinok v roku 2005) a
uverejnené na web stránke
mesta (www.pezinok.sk). Zostavovateľ ďakuje organizátorom
jednotlivých podujatí vopred za
spoluprácu pri tvorbe tohto užitočného materiálu, ktorý je cenným zdrojom informácií pre Pezinčanov i jeho návštevníkov po
celý rok. K dispozícii bude hneď
po vydaní v Informačnom centre
na Radničnom nám. 9.
(EL)

Občania mesta si iste všimli, že v
južnej časti mesta, od Hrnčiarskej
ulice až po sídlisko Juh, sú veľké
rozkopávky. Nie sú to havárie, ale
dopredu pripravená investícia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
ktorá zahŕňa výmenu ventilov na
rozvodoch vody. Tieto opravy,
vzhľadom na dezolátny stav zariadenia, boli už nevyhnutné.
Ako nám povedal primátor Oliver
Solga, mesto si veľmi cení dobrú
spoluprácu s BVS, ktorá sa snaží
vychádzať pri riešení vodárenských problémov v ústrety.
(mo)

V Slovenskej televízii sa objavila
správa, že znečistená voda z Pezinka otrávila ryby v mŕtvom ramene
Dunaja pri Ivánke. O bližšie informácie sme požiadali primátora Olivera
Solgu:
- Táto správa nebola úplná. K úhynu
rýb z nedostatku okysličenia vody
dochádza aj v letnom období. Je
pravda, že Bratislavská vodárenská
spoločnosť robila rekonštrukciu dosadzovacej nádrže na pezinskej čističke, ktorá je v jej majetku a nevychádzala z nej úplne čistá voda. Na
opravu, ktorá prebehla v kratšom
čase ako bolo určené, dal súhlas
Obvodný úrad životného prostredia.
Vinu na znečisťovaní vôd však má aj
Povodie Dunaja, ktoré nezabezpečuje čistenie tokov, ktoré spravuje,
takže sú plné bahna a iných nečistôt,
čo ovplyvňuje kvalitu vôd.
(mo)

Mesto Pezinok zorganizovalo už
deviatykrát súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Vyhlásenie výsledkov
za rok 2004 sa uskutočnilo 6. októbra v obradnej sieni radnice za
účasti primátora mesta Olivera Solgu
a ocenených.
V kategórii Najkrajšie okno, balkón komisia prvé miesto udelila rod.
Balážiovej, Záhradná 9, na druhom
mieste sa umiestnila rod. Kopčekových, Cajlanská 209 a na treťom rod.
Drgalových, Nálepkova 8.
V kategórii Najkrajšia predzáhradka prvenstvo získala rod. Kriškových, Hurbanova 36, na druhom
mieste rod. Kakalíkových, gen. Svobodu 15 a na treťom rod. Hančíkových, Cajlanská 252.
V kategórii Verejná budova bola
ako najkrajšia vyhodnotená kvetinová výzdoba na Vinárskom dome,
Holubyho ul., na druhom mieste sa
umiestnila Vináreň U magistra, ul.

M.R. Štefánika a na treťom reštaurácia Koníček, Bratislavská ul.
Tohto roku bola prvýkrát udelená
mimoriadna cena za trvalú starostlivosť o zeleň, ktorú získala rodina
Gašparovičových, hotel Lipa.
Organizátori ďakujú a oceňujú úsilie všetkých, nielen víťazov súťaže,
ktorí venujú nemálo času, energie a

Ocenení pestovatelia kvetín za rok 2004 spolu s primátorom mesta Oliverom Solgom.

lásky skrašľovaniu svojich príbytkov
a ich okolia a robia tak radosť sebe i
ostatným, v konečnom dôsledku
prispievajú pozitívne k celkovému
vzhľadu nášho mesta.
Mesto Pezinok ďakuje sponzorovi
podujatia novootvorenému záhradnému centru Eden park na Šenkvickej
ul. 14/a za finančnú podporu.
(EL)
Najkrajšia
predzáhradka
rodiny
Kriškových z
Hurbanovej
ulice.
Snímky (mo)

Mimoriadnu cenu za trvalú starostlivosť o zeleň
prevzala Daniela Gašparovičová (Hotel Lipa).

Mesto Pezinok na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Pezinku č. 1-170/2004 zo dňa 10.9. 2004, vyhlasuje dražbu na predaj stavebných pozemkov v lokalite Bielenisko.
Dražba sa uskutoční v budove Kultúrneho centra Pezinok, Holubyho
ulica č. 42, 902 01 Pezinok, v priestoroch veľkej sály na I. poschodí, dňa
13.11. 2004 (v sobotu) od 8.00 hod.
Predmetom dražby bude prevod stavebných pozemkov v k.ú. Pezinok, v lokalite Bielenisko, zapísaných na liste vlastníctva č. 8113, ktorý
je evidovaný na Katastrálnom úrade v Bratislave, správe katastra Pezinok, konkrétne:
PREDMET DRAŽBY
ČAS DRAŽBY
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1. pozemok parc. č. 734/9 trvale trávnaté plochy o výmere 739 m 8.00 hod.
2. pozemok parc. č. 734/11 trvale trávnaté plochy o výmere 726 m2 8.45 hod.
3. pozemok parc. č. 734/13 trvale trávnaté plochy o výmere 690 m2 9.30 hod.
4. pozemok parc. č. 734/16 trvale trávnaté plochy o výmere 703 m2 10.15 hod.
5. pozemok parc. č. 734/17 trvale trávnaté plochy o výmere 712 m 2 11.00 hod.
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6. pozemok parc. č. 734/18 trvale trávnaté plochy o výmere 634 m 11.45 hod.
7. pozemok parc. č. 734/19 trvale trávnaté plochy o výmere 600 m2 12.30 hod.
8. pozemok parc. č. 734/20 trvale trávnaté plochy o výmere 649 m2 14.45 hod.
9. pozemok parc. č. 734/21 trvale trávnaté plochy o výmere 639 m2 15.30 hod.
10. pozemok parc. č. 734/22 trvale trávnaté plochy o výmere 773 m2 16.15 hod.
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11. pozemok parc. č. 734/23 trvale trávnaté plochy o výmere 614 m 17.00 hod.
V čase od 13.15 do 14.15 hod. bude prestávka na obed.
Každý stavebný pozemok sa bude dražiť osobitne, pod poradovými
číslami ako sú vyššie uvedené.
2
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Najnižšie podanie je 2500 Sk/m a minimálne prihodenie je 50 Sk/m .
Dražobná zábezpeka bola určená na 250 000 Sk.
Úplné znenia Oznámení o dražbe v zmysle § 17 zák. č. 527/2002
Z.z. nájdete na www.pezinok.sk a bližšie informácie vám poskytne
aj sekretariát prednostu MsÚ na tel. č. 033/6901 111.

Šieste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v
tomto roku sa uskutoční v piatok 5.
novembra od 8.30 hod. v zasadačke mestského úradu.
Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za I.
polrok, rozbor hospodárenia mestských firiem a organizácií, informáciu o príprave rozpočtu na rok
2005, novelu rozpočtu na rok 2004,
stanovenie ceny za vývoz tuhého
komunálneho odpadu, správu o
verejnoprospešných službách a
iné.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude
konať 17. decembra.
(mo)

Prvá streda v novembri padne na
3., a tak je tento deň vyhradený na
stretnutie poslancov Mestského
zastupiteľstva v Pezinku s občanmi.
Tí budú mať na Mestskom úrade,
Radničné nám. 7, od 16.00 - 18.00
hod. v miestnosti č. 19, príležitosť
na diskusie o aktuálnych problémoch života v našom meste, na podávanie podnetov, pripomienok, či
dožadovanie sa vysvetlenia rozhodnutí orgánov samosprávy. (EL)

