vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytového priestoru nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na ulici M.R.Štefánika č.10
v Pezinku, súpisné číslo 24, na
parc. č. 4941/1 zastavané plochy a nádvoria, podľa LV č. 5167
v k.ú. Pezinok, a to konkrétne:
miestnosť č. 107 na I. poschodí o výmere 24 m2.
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
M.R.Štefánika č.10 – nebytový
priestor“.
4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 31.5. 2005 o
11.00 hod.
5. Nájom nebytového priestoru je možný od 1.6. 2005.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.
7. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
8. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie
a písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.
9. 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

Viacerí čitatelia sa nás pýtali na
rozostavanú stavbu na Meislovej
ulici pri lekárni, často aj v súvislosti
so zrušeným parkom, ktorý tam bol
predtým a tiež na čo bude budova
slúžiť v budúcnosti. Otázku sme
položili primátorovi Oliverovi Solgovi, tu je odpoveď:
– O predaji súkromného pozemku
a výstavbe polyfunkčnej budovy sa
rozhodlo ešte skôr než som nastúpil na post primátora. V minulosti
som bol jeden z tých (spolu napr. s
Ing. Pavlovičom), ktorí boli proti
akémukoľvek zastavaniu tejto plochy. Po mojom nástupe sme sa pokúsili ešte pozemok vymeniť za iný,
ale bezvýsledne. Už bola vypracovaná štúdia a začatá príprava stavby. Nakoniec sme (komisia ÚR ŽP)
docielili aspoň zmenu vzhľadu budovy zo sklenej kocky na budovu,
ktorá sa na toto miesto hodí svojim

vzhľadom i
funkciou.
Toto riešenie zohľadňuje
aj pripomienky
o b y v ateľov blízkeho domu na výšku a odstupovú vzdialenosť. A
podľa predloženej štúdie vidíme, že stavba
citlivo zapadá do okolitého prostredia a neruší celkový vzhľad tejto
časti ulice. Tým neskoršie narodeným treba pripomenúť, že tento
pozemok bol aj v minulosti zastavaný domami. Verím, že sa nám
spolu s investorom – firmou Petmas

V poradí už 7. Deň otvorených dverí zorganizoval Mestský úrad v Pezinku v stredu 18. mája. Na besedách s pracovníkmi úradu, poslancami,
zástupcami firmy Petmas – Onyx a Regionálnej rozvojovej agentúry sa
zúčastnilo vyše 250 Pezinčanov, najmä mladých ľudí. Najväčší záujem bol
o prácu mestskej polície a problematiku odpadov v meste. V rámci sprievodných podujatí si mohli návštevníci prezrieť výstavku mestských insignií
a mestské kroniky. Organizátor využil toto podujatie na prieskum názorov
obyvateľov na život v Pezinku.
(EL)

Býva dobrým zvykom, že vždy na
začiatku letnej turistickej sezóny a
potom na konci kalendárneho roka
sa stretnú na pôde Mestského úradu miestne subjekty cestovného
ruchu. Ani tento rok nebude výnimkou. Prvé tohtoročné stretnutie sa
uskutoční 22. júna o 15.00 hod. v
zasadačke č. 12. Na programe bude okrem vzájomného informovania sa o tom čo kto pripravuje pre
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letných návštevníkov mesta či regiónu, aj prezentácia projektov Pezinské panstvo a Aj partnerstvo ide
cez žalúdok i stratégia rozvoja cestovného ruchu, program Kultúrneho
leta, príprava Vinobrania, nový prospekt mesta a ďalšie. Na podujatí
sú vítaní všetci, ktorí cestovný ruch
"robia" alebo sa len oň zaujímajú či
chceli by pomôcť, napríklad i
(EL)
dobrou radou.

Riaditeľ MŠ
číslo tel.

MŠ mimo
prevádzky

MŠ
v prevádzke

MŠ, Bystrická 1

Andrea Hájičková
642 3752

1.7. – 29.7.

1.8. – 31.8.

MŠ, Holubyho 49

Anna Havranová
641 2579

25.7. – 26.8.

1.7. – 22.7.
30.8. – 31.8.

MŠ, gen. Pekníka 2

Edita Varechová
640 3537

18.7. – 22.7.
1.7. – 15.7.
1.8. – 19.8. 25.7. – 29.7.
22.8. – 31.8.

MŠ, Svätoplukova 51 Lýdia Babalová
640 4584

11.7. – 12.8.

1.7. – 8.7.
15.8. – 31.8.

MŠ, Vajanského 16

Mgr. Jana Luzová
643 2244

25.7. – 26.8.

1.7. – 22.7.
30.8. – 31.8.

MŠ, Za hradbami 1

Mária Nogová
643 3019

25.7. – 26.8.

1.7. – 22.7.
30.8. – 31.8.

MŠ, Záhradná 34

Jarmila Stražayová
641 2073

1.7. – 29.7.

1.8. – 31.8.

ZŠ a MŠ, Orešie 3

Iveta Potočná, zást.
642 2630

1.8. – 31.8.

1.7. – 29.7.

– podarilo vyriešiť prijateľným spôsobom nielen zastavanie tohto pozemku ale aj úpravu okolia a možnosti parkovania. V budove bude v
budúcnosti sídliť banka a bude tu i
niekoľko bytov.
(r)

Šiesty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 1. júna
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 pezinskej samosprávy.
(EL)

Už tradične býva symbolickou
bodkou na konci školského roka
pre úspešných žiakov pezinských
škôl stretnutie s primátorom mesta.
To tohtoročné sa uskutoční v
stredu 29. júna o 8.00 hod. v Dome
kultúry. Za odmenu za dobrú prácu
v škole bude pozvaným školákom
premietnutý film zo zvieracej ríše
Veľký sen malej zebry.
(EL)

Na žiadosť občanov Mesto Pezinok zvýšilo na sídliskách počty kontajnerov na plasty. Pribudlo ďalších
desať žltých 1100 litrových kontajnerov, takže ich je 28.
(om)

Firma L.U.CH. ponúka občanom
celoročnú službu – zber železného
šrotu z domu. Stačí nahlásiť na
MsÚ odd. životného prostredia (tel.
0901 150) svoju adresu a pracovníci firmy zabezpečia odvoz železného šrotu priamo z domu občana.
(om)

Firma FaxCopy, pobočka Pezinok, Holubyho 28 ponúka občanom výkup vyprázdnených tomerových kartridží z kopírovacích strojov pre fyzické osoby. Je to ekologický spôsob naloženia s odpadom, pretože výkup sa realizuje za
účelom recyklácie a spätného predaja.
(om)

