2 / SAMOSPRÁVA

predá formou obchodnej verejnej súťaže stavebné pozemky v k.ú. Pezinok, v lokalite "Na bielenisku";
pozemky sú zapísané na LV č.
8113, evidovanom na Katastrálnom úrade v Bratislave,
správe katastra Pezinok a sú
vo vlastníctve Mesta Pezinok.
1. stavebný pozemok parc. č.
734/9, tr. tr. porast o výmere 739
m2;
2. stavebný pozemok parc. č.
734/16, tr. tr. porast o výmere
2
703 m ;
3. stavebný pozemok parc. č.
734/17, tr. tr. porast o výmere
712 m2;
4. stavebný pozemok parc. č.
734/19, tr. tr. porast o výmere
600 m2;
5. stavebný pozemok parc. č.
734/21, tr. tr. porasto výmere
639 m2;
6. stavebný pozemok parc. č.
734/23, tr. tr. porast o výmere
2
614 m .
Termín podávania návrhov je
28.1. 2005 o 13.00 hod.
Otváranie a vyhodnotenie
návrhov je 28.1. 2005 od 13.00
hod.
Obchodná verejná súťaž sa
vyhlasuje na každý pozemok
zvlášť.
Minimálna kúpna cena je
stanovená v sadzbe 2500
Sk/m2.
Vzor kúpnej zmluvy spolu s
podmienkami súťaže si môžete
vyzdvihnúť osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (budova
MsÚ v Pezinku, Radničné nám.
7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne
si ich vyžiadať prostredníctvom
e-mailovej pošty: msu@msupezinok.sk.
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach:
- organizačných na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ
v Pezinku, ktorý je organizátor
súťaže, tel. č. na sekretariát
prednostu: 033/6901 111, email: sebesta.miroslav@msupezinok.sk
- stavebno-technických na:
Ing. Helenu Kobzovú, referenta
oddelenia výstavby a ŽP, tel. č.
033/6901 141, e-mail: kobzova.
helena@msupezinok.sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú alebo zrušiť
súťaž. Túto skutočnosť ihneď
oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil
podmienky súťaže.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
bude mať v budúcom roku šesť riadnych zasadnutí a jedno slávnostné
(14. júna).
Prvé zasadnutie MsZ v novom
roku sa uskutoční 25. februára. (r)

Valné zhromaždenie akcionárov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti 7. decembra definitívne
rozhodlo vybudovať Podkarpatský kanalizačný zberač. Upúšťa sa teda od rekonštrukcií čističiek odpadových vôd v Pezinku a v okolitých obciach, namiesto toho sa vybuduje jeden veľký kanalizačný
zberač, ktorý odvedie splaškovú vodu do čističky vo
Vrakuni.
V rámci I. etapy budú na zberač okrem Pezinka
(vrátane Grinavy) napojené obce Limbach, Vinosady,
Viničné, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Bernolá-

V novembri sa uskutočnila ďalšia
časť predaja pozemkov mesta pod
garáže. Spolu bolo v troch lokalitách (Moyzesova, Obrancov mieru,
Trnavská) odpredaných 41 pozemkov do osobného vlastníctva a ďalších 30 sa pripravuje na Muškáte a
Severe.
Mesto poskytlo bezplatne geometrické plány a projektovú dokumentáciu na výstavbu. Predaj bol
absolútne transparentný, za účasti
všetkých záujemcov. V prípade, že
bolo viacej záujemcov ako pozemkov, výber sa realizoval žrebova-

kovo. Neskôr v 2. etape sa ráta s napojením Modry a
okolitých obcí.
"Je to pre nás obrovské zadosťučinenie, lebo projekt
Podkarpatského kanalizačného zberača ešte začiatkom minulého roka dalo vypracovať Mesto Pezinok.
Keď sme ho prvýkrát predložili bývalému ZsVAKu, predchodcovi BVS, stretávali sme sa s ironickými úsmevmi,
že ide o nerealizovateľnú veľkú investíciu. Dnes je to
reálne, bola schválená suma 180 miliónov korún a termín realizácie do roku 2006," - povedal nám primátor
Oliver Solga.
(mo)

ním. Na regulárnosť výberu a
splnenie podmienok žiadateľov
dozerala komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva.
Tí občania, ktorí nepochodili v
prvom kole, však nemusia byť sklamaní, pretože už na jar budú pripravené ďalšie pozemky na výstavbu garáží a ich žiadosti automaticky postupujú do druhého kola. O ďalších podrobnostiach budeme občanov informovať aj na
stránkach časopisu Pezinčan.
(msú)

Niektorí občania sa pýtajú, prečo v tomto roku nestojí na námestí
vianočný strom, ako po iné roky, ale je tu len ozdobený bokom trvale rastúci
strom. O odpoveď sme požiadali primátora Olivera Solgu: - Vzhľadom
nato, čo sa stalo v Tatrách, sme sa rozhodli, že v tomto roku nebudeme v
horách píliť strom. Ozdobili sme len na námestí rastúci ihličnan. Pri tejto
príležitosti by som rád pripomenul, že mesto Pezinok medzi prvými
zareagovalo na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska, aby obce prispeli
na obnovu Tatier jednou korunou na obyvateľa. Na účet Tatrám sme
prispeli čiastkou 22 tisíc Sk.
(mo)

Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu športu, kultúry a pomoci mesta Pezinka na rok 2005, že termín na podanie
žiadosti je najneskôr do 28. februára 2005. Žiadosti sa prijímajú len na
účely uvedené v § 7, 8 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov.
Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3.1. 2005 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. 7 a na www.pezinok.sk.
A. Gusejnová

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie
miesta vedúceho oddelenia
výstavby a životného prostredia, s týmito predpokladmi a
požiadavkami:
1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním: vedúci
oddelenia výstavby a životného
prostredia
3. kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie, prax v
riadiacej oblasti min. 3 roky;

vítané osobitné kvalifikačné
predpoklady na vykonávanie
funkcie podľa osobitného predpisu:
a) odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie obcí podľa § 2 a) zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov
b) spôsobilosť vykonávať vybrané
činnosti vo výstavbe podľa § 45
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov.
4. iné kritériá a požiadavky: skúsenosti v oblasti investičnej činnosti podložené súpisom predchádzajúcich zamestnaní, jazy-

Mesto Pezinok od 1. januára
2005 ruší poplatok za parkovanie motorových vozidiel v centre
mesta. Dôvodom tohto kroku je
nerentabilnosť tejto služby i skutočnosť, že sa značne zlepšili
podmienky na parkovanie v tejto
časti mesta, ktoré boli jednou z
príčin zavedenia parkovného.
(mo)

Rozpočet mesta po druhej novele
z 5. novembra 2004 ráta v príjmovej časti so sumou 346 244 tisíc
Sk a vo výdavkovej časti s 346 245
tisíc Sk.
Za tri štvrťroky 2004 plnenie príjmov bolo 209 433 tisíc Sk, čo predstavuje 60 percent, a výdavkov 189
668 tisíc Sk (55 percent).
(mo)

Prvý poslanecký deň v novom
roku sa uskutoční v stredu 5. januára na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19.
Aj tentoraz vám budú k dispozícii
poslanci Mestského zastupite ľstva, na ktorých sa môžete obrátiť s
podnetmi, pripomienkami alebo
môžete od nich žiadať vysvetlenie
rozhodnutí MsZ.
(mo)
kové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
5. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte poštou alebo prineste
osobne do 10.1. 2005 na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok, s uvedením hesla: "VK - VOVŽP".
Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v
budove MsÚ v Pezinku, Radničné
nám. 7, 1. poschodie, č. dv. 12, dňa
24.1. 2005, v čase od 14.00 hod.

