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
2
m;
2. stavebný pozemok parc. č.
734/16, tr. tr. porast o výmere
2
703 m ;
3. stavebný pozemok parc. č.
734/23, tr. tr. porast o výmere
614 m2.
Termín podávania návrhov
je do 1.4. 2005 do 13.00 hod.
Otváranie a vyhodnotenie
jednotlivých návrhov bude
1.4. 2005 od 13.30 hod. (pozemok č. 1), 13.45 hod. (pozemok
č. 2) a 14.00 hod. (pozemok č.
3).
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
pozrieť na stránke www.pezinok.sk, vyzdvihnúť osobne na
sekretariáte prednostu MsÚ
(budova MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 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. 033/690 1111, email: sebesta.miroslav@msupezinok.sk
- stavebno-technických na: Ing.
Jozefa Chynoranského, zástupcu primátora, tel. č. 033/690
1104, e-mail: chynoransky.jozef
@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.

Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku
sa uskutoční 29. apríla. Poslanci
budú prerokúvať rozbor hospodárenia za rok 2004, investičné zámery v roku 2005, vyhodnotenia
kultúrneho života, koncepcie školstva, sociálnej koncepcie, lesného
a poľovného hospodárstva v roku
2004, I. novelu rozpočtu, správu o
delikvencii v Pezinku a iné.
Zasadnutiu MsZ bude predchádzať rokovanie Mestskej rady, ktoré
sa uskutoční 15. apríla.
(mo)

Po prvýkrát chce Mesto Pezinok
spolu so Zbernými surovinami firmy
L.U.CH. zorganizova ť takzvanú
železnú sobotu, teda akciu, ktorá
by obyvateľom jednej časti mesta
uľahčila zbaviť sa všetkých kovových nepotrebných predmetov,
ktoré sú však cennou druhotnou
surovinou.
Od skorých ranných hodín v sobotu 16. apríla je možné na chodník k ceste vyložiť tento železný
odpad a pracovníci spomínanej
firmy ho v popoludňajších hodinách
(po 12. hod.) naložia a odvezú.
Občania, ktorí nevládzu staré že-

lezo vyložiť na ulicu, stačí keď nahlásia svoju adresu na Mestský
úrad - oddelenie životného prostredia, č. tel. 6901 150, a pracovníci
firmy L.U.CH. im budú k dispozícii.
Akcia sa bude dotýkať týchto ulíc:
územie je vymedzené ulicami
Hrnčiarska, Polkorábova, Kupeckého, Zámocká, Malokarpatská, Starý dvor až po sídlisko
Juh a Bratislavskú ulicu, vrátane
všetkých ulíc v tomto okruhu.
Akcia bude pokračovať na jeseň v
iných častiach mesta a veríme, že
sa stretne so záujmom a porozumením občanov.
(MsÚ)

V ostatnom čase sa niekoľkokrát objavili neoverené infomácie o rušení a
premiestňovaní pôšt v Pezinku. Vraj sa má rušiť pošta na Radničnom námestí, pretože mesto potrebuje ďalšie priestory na výkon kompetencií,
ktoré prešli zo štátu na samosprávu a najmä preto, že mesto chce zvýšiť
poplatok za prenájom priestorov pošty. A rušiť sa má vraj tiež pošta na Severe, pretože Telekomunikácie predávajú budovu.
O odpoveď sme požiadali primátora mesta Olivera Solgu:
- Áno je pravda, že už dlhšie sa hovorí o problémoch s poštovými budovami v našom meste a preto som navštívil nielen pani vedúcu prevádzky,
ale dali sme podnet aj na vedenie Pošty do Dunajskej Stredy. V prvom
rade chcem občanov ubezpečiť, že mesto v žiadnom prípade nezvyšuje
pošte nájomné. Hoci je nízke, vnímame to ako službu občanom a preto
toto nízke nájomné tolerujeme. Taktiež sme nežiadali uvoľniť priestory,
pretože problém nových oddelení a kancelárií sme už vyriešili v rámci našich možností. Skôr nás prekvapilo, že realitná spoločnosť Iuris predáva
budovu na Severe, a nikde sa nehovorí, či po odpredaji tam bude aj naďalej pošta. Dostali sme však ubezpečenie (stanovisko odvysielala aj TV Pezinok), že súčasný stav ostane zachovaný.
(r)

Už niekoľkokrát sa naši občania
stretli s problémom, ktorý sa týka
možnosti pochovávania na pezinskom cintoríne. Zatiaľ čo na cintorínoch v grinavskej a cajlanskej časti
mesta je miest na pochovávanie na
niekoľko desaťročí, situácia na cintoríne v centre mesta je kritická.
Nepomáha ani apelovanie na
občanov, ak je to len trochu možné,
aby využívali možnosti pochovávať
mimo hlavného cintorína. Preto
vedenie mesta veľmi intenzívne
pripravuje rozšírenie cintorína a to
hneď niekoľkými smermi. Ide najmä o územie bývalého lesného
závodu po celej dĺžke jestvujúceho
cintorína a tiež v smere na východ,

kde mesto odkúpilo celý sad a jeden rodinný dom, v ktorom budú
cintorínske služby. Pripravuje sa
tiež projekt nového domu smútku.
Zatiaľ sa bude akútna situácia riešiť pochovávaním v juhovýchodnej
časti cintorína, prípadne likvidáciou starých hrobov, o ktoré sa dlhodobo nikto nestará. Paradoxná je
situácia, že v minulosti si niektorí
občania mohli voľné hrobové
miesta odkúpiť a tak sa dnes zdá,
že na cintoríne je veľa voľných
miest.
Celý problém bude vyriešený do
polovice tohto roka, dovtedy prosíme občanov o trpezlivosť a porozumenie.
(MsÚ)

Na podporu predaja potenciálu cestovného ruchu mikroregiónu
Pezinok sa pripravuje nový projekt Pezinského panstva. Tento produkt cestovného ruchu bude ponúkať držiteľom pasov tohto panstva
rad výhod napríklad zľavy v rôznych reštauráciach, ubytovacích zariadeniach, múzeách, galériách, pri nákupe suvenírov a iné. Projekt
by mal zahrnúť celý pezinský mikroregión, čo zodpovedá územiu
pôvodného Pezinského panstva a tiež na rakúsku stranu - k partnerskému mestu Neusiedl am See, ktoré bolo v 13. storočí rovnako vo
vlastníctve grófov zo Svätého Jura a Pezinka.
Viac o pripravovanom projekte sa dozviete na www.pezinok.sk.
Táto informácia je zároveň výzvou pre všetkých, ktorí chcú na ňom
participovať, aby sa prihlásili na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@ msupezinok.sk.
(EL)

V januárovom čísle sme informovali o snahách Bratislavy otvoriť problém jej samostatnosti a odčlenenia
od okresov Pezinok, Senec a Malacky, ktoré by boli pričlenené k
Trnavskému samosprávnemu kraju.
Táto snaha, ktorá v ostatnom čase
naberala na intenzite i medializácii,
však už bola jednoznačne vládou i
parlamentom SR odmietnutá a minimálne na dva roky odsunutá.
Proti tomuto návrhu sa postavil
nielen predseda VÚC BSK Ľubo
Roman ale intenzívne na nezmysel
tohto "odtrhnutia" v médiách i v politických kruhoch poukazoval i primátor nášho mesta Oliver Solga. Z jeho
podnetu vzišla aj iniciatíva, ktorú si
osvojilo aj Združnie miest a obcí
malokarpatského regiónu v Pezinku
10. marca. Ako vyhlásil náš primátor, "budeme si v čase blížiacich
sa volieb do VÚC i do parlamentu
pozorne všímať, kto požiadavku
odčlenenia znovu otvorí a podľa
toho sa zachováme pri odovzdávaní našich hlasov...".
(MsÚ)

Centrum samostatného života je nezisková organizácia, ktorá ako
jediná poskytuje komplexné sociálne poradenstvo pre občanov s
ťažkým telesným postihnutím aj cez
internet www.csz.sk.
Z webovej stránky sa dozviete o
našej činnosti, o firmách, ktoré zabezpečujú rôzne pomôcky pre telesne postihnutých a informácie o
sociálnych zákonoch.
V prípade potreby pomôžeme a
poradíme občanom s ťažkým telesným postihnutím a ich rodinným
príslušníkom aj prostredníctvom
listu, telefonicky, e-mailom či osobnou návštevou.
(csž)

V Bratislave sa 11. marca uskutočnil XV. snem Únie miest Slovenska, ktorý sa zaoberal prenosom
kompetencií zo štátu na mestá,
fiškálnou decentralizáciou a novým
územnosprávnym členením Slovenska. Do orgánov Únie, ktorá
reprezentuje najvýznamnejšie slovenské mestá, bol zvolený aj pezinský primátor Oliver Solga.
(r)

Mesto Pezinok oznamuje, že v
termínoch 8.4., 13.5., 10.6., 8.7.,
12.8., 9.9., 14.10., 11.11. a 9.12.
2005 sa preskúšajú elektrické sirény v čase od 12.00 - 12.02 hod.
stálym tónom.
(r)

V budúcom mesiaci sa poslanecký deň uskutoční v stredu 6.
apríla od 16.00 do 18.00 hod. na
Mestskom úrade, v miestnosti č.
19.
Prítomní poslanci vám poskytnú
vysvetlenia rozhodnutí Mestského
zastupiteľstva a môžete sa na nich
obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.
(r)

