2/ SAMOSPRÁVA

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytového priestoru vo dvore
objektu na Radničnom námestí
č.9, súpisné číslo 41, parc. č.
4662/1 podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok, a to priestor so vstupom z dvora objektu o celkovej výmere 43,88 m 2
V priestore sa nachádza umývadlo so studenou vodou, má
elektrické vykurovanie vlastnými
spotrebičmi a má samostatný
elektromer. Odber vody je z centrálneho vodomeru. Hygienické
zariadenie je vo dvore.
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
– účel nájmu
– ponúknuté nájomné uvedené
formou sadzby Sk/ m2/ rok, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
– doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných
priestorov 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 Radničné nám. 9 – nebytový priestor.
4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 9.5. 2005 o
11,00 hod.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti .
7. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.
8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
– vykonania obhliadky nebytových priestorov na : Ing. Ivana
Dubeka, ved. odd. správy majetku, č.t. 033/6901 170, e-mail:
dubek.ivan@msupezinok.sk,
(obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode)
– 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

V piatok 1. apríla sme si pripomenuli 60. výročie oslobodenia mesta
Sovietskou armádou. Na spomienke na túto významnú historickú udalosť dejín mesta Pezinka sa zúčastnili vzácni hostia – Sergej Veselov,
prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, Sergej Kargajev,
vojenský pridelenec Ruskej federácie a Jurij Radkovec, vojenský letecký pridelenec Veľvyslanectva
Ukrajiny v SR.

Primátor mesta Oliver Solga a hostia z Ruskej federácie a Ukrajiny
pri kladení vencov.

Tohtoročný Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku sa
uskutoční v stredu 18. mája. Organizátori opäť pripravili zaujímavé
prezentácie a besedy, na ktoré pozývajú občanov jednotlivo i v kolektívoch.
Pripravený je tento program:
8.00 – 9.00 hod. Na čo je v Pezinku mestská polícia?
– povedie Ľ. Farbula
9.30 – 10.30 hod. Problematika odpadov v meste
– povedú M. Bačák, O. Moťovská a I. Horvát
11.00 – 12.00 hod. Školstvo v Pezinku (včera, dnes, zajtra)
– povedú P. Pospechová, R. Minarovičová a J. Chynoranský
12.00 – 13.00 hod. Pripravované projekty rozvoja cestovného ruchu v Pezinku
– povedie E. Lupová
13.00 – 14.00 hod. Aktuálne možnosti získania podpory pre projekty zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
– povedú E. Lovásiková, Z. Frnová a E. Lupová
14.00 – 15.00 hod. Prezentácia pripravovaných projektov výstavby bytov, rodinných domov a iných rozvojových
zámerov v Pezinku
– povedú V. Jančovičová a O. Solga
16.00 – 17.00 hod. Hodina otázok a odpovedí s primátorom
– povedie O. Solga
Sprievodné podujatia:
– v rámci všetkých prezentácií a besied sa uskutoční anketa zameraná
na zisťovanie názorov občanov na život v meste
– výstavka mestských symbolov a insignií - vo vestibule na 1. poschodí
MsÚ
– možnosť nahliadnuť do mestských kroník (na č. dv. 19)
Kolektívom, ktoré sa chcú zúčastniť na jednotlivých prezentáciach
odporúčame ohlásiť sa vopred, aby mohol organizátor zabezpečiť dostatočnú kapacitu na sedenie.
Podujatie koordinuje: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7,
ref. vzťahov k verejnosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu. Pokiaľ
ste ju ešte neurobili, túto povinnosť vám pripomíname.
Vlastníci nehnuteľností sú povinní: udržiavať nehnuteľnosti v čistote
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstraňovať z nich odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce
a iné živočíchy. Vlastník malej nehnuteľnosti (rod. dom, chata) môže deratizáciu vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
Kontrolu plnenia povinností vykoná Mesto, prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ v spolupráci so štátnym okresným hygienikom.
(ku)

Odhalenie pamätnej tabule na
budove Mestského úradu.
Pri pomníku na Mladoboleslavskej
ulici sa k účastníkom osláv najskôr
prihovorili primátor mesta Oliver
Solga a predseda MO SZPB
Ľudovít Šušol. Potom spoločne položili k pamätníku vence a kytice
kvetov. Záver patril vystúpeniu speváckeho zboru Jasienka.
Účastníci osláv sa potom zhromaždili pred budovou Mestského
úradu na Radničnom námestí, kde
bola odhalená Pamätná tabuľa na
pamiatku vojakov Sovietskej armády, ktorí 1.4. 1945 oslobodili Pezinok.
(mo)

Piaty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 4. mája
od 16. – 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť so svojimi
podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste,
či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí samosprávy.
(EL)

Jún sa blíži a s ním i plánovaný 3.
ročník cyklomaratónu, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich dvoch povedie novou trasou: Pezinok – južná Morava (Lednicko-valtický areál,
CHKO Pálava) – Niederösterreich
– Nord – Pezinok. Uskutoční sa
podľa plánu 2. – 5. júna. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15. mája 2005
na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901
102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk. Kto chce
vedieť o podujatí viac, môže sa zúčastniť na informačnom stretnutí pre
účastníkov, ktoré sa uskutoční 18.
mája 2005 na Mestskom úrade v
zasadačke č. 12.
(EL)

