Uznesením MsZ č. 1–139/2005
zo dňa 20. 7. 2005
vy h l asuje
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 22. september 2005 s týmito predpokladmi
a požiadavkami:
1. Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie, minimálne 5-ročná prax;
2. Požadované doklady: odpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, doklad o ukončenom vzdelaní, životopis;
3. Iné kritéria a požiadavky:
riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, morálna a občianska bezúhonnosť;
4. Dátum a miesto podania
prihlášky: písomnú prihlášku
spolu s požadovanými dokladmi
musia kandidáti zaslať poštou
alebo osobne do 8. 9. 2005 na
adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla „Voľba
hlavného kontrolóra“ .
Kandidáti, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na
zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční v budove Mestského úradu
v Pezinku, Radničné námestie č.
7, I. poschodie č. dv. 12, dňa
22.9. 2005 v čase od 8.30 hod.
Hlavného kontrolóra budú voliť
poslanci MsZ. Samotnému aktu
volieb hlavného kontrolóra bude
predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
Kandidáti sa budú prezentovať v
poradí, v akom boli doručené ich
prihlášky na Mestský úrad v Pezinku.
Podrobný postup voľby hlavného kontrolóra, ktorý schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 1–140/
2005 zo dňa 20. 7. 2005, je zverejnený na internetovej stránke:
www.pezinok.sk.
Bližšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra podá prednosta
Mestského úradu v Pezinku,
Mgr. Miroslav Šebesta na tel. č.
033/6901 110, alebo 033/ 6901
121.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 1. júla
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN o vyhlásení záväzných častí Územného plánu mesta (ÚPN). Zmeny sa týkajú rozšírenia mestského cintorína o susedné pozemky a funkčného využitia pozemkov v rekreačnej oblasti Leitne, ktoré sa menia z kategórie "na dožitie" a "plochy individuálnych foriem obytných štruktúr" na kategóriu "plochy rekreačnej oblasti".
K predloženému návrhu na zmenu ÚPN neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a tento
schválili.
Schvaľovaniu predchádzalo zverejnenie a prerokovanie návrhu so

všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy a vlastníkmi susedných
pozemkov. Na verejnom prerokovaní 22. apríla 2005 sa zúčastnili
zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava, Lesov SR, š.p., Lesnej správy
Pezinok a občania bývajúci v blízkosti cintorína. Zástupcovia BVS a
Lesnej správy upozornili, že po
pozemku na južnej strane cintorína je vedená kanalizácia DN
300. Dodatočne bolo zistené, že
táto kanalizácia je nelegálna,
avšak bude riešená prekládkou.
Občania nesúhlasili so zmenou
ÚPN a rozšírením cintorína o pozemky v ich susedstve. O dôvodoch sme podrobne písali v Pezinčanovi č. 5/2005.

Predmetom rokovania júlového zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Pezinku bolo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o informačnom
systéme Mesta a o mestskej výlepovej službe.
V úvodných častiach schváleného VZN č. 8/2005 sú vymenované
všetky informačné prostriedky, ktoré slúžia na prenos informácií od orgánov Mesta k občanom. Zároveň obsahuje povinnosti a spôsob komunikácie a zverejňovania informácií pre občanov informačnými prostriedkami.
Osobitná časť nariadenia je venovaná mestskej výlepovej službe.
Keďže doteraz bol na tomto úseku pomerne veľký neporiadok, Mesto
stanovilo jasné pravidlá, za akých možno vylepovať plagáty a kde
možno umiestňovať veľkoplošné pútače a transparenty. Na to je potrebný súhlas správcu plôch. Správca môže odmietnuť umiestnenie plagátu, pútača či transparentu, ak je v rozpore s dobrými mravmi. Za porušenie nariadenia dostane fyzická osoba pokutu do 1000 Sk a právnická
osoba až do výšky 200 tisíc.
(mo)

Žiaci základných škôl sa o niekoľko dní vrátia po dvojmesačných
prázdninách do školských lavíc.
Pokiaľ oni si užívali dni oddychu, v
ich školách prebiehali menšie i väčšie rekonštrukcie a opravy. Zaujímalo nás, ktoré práce sa tu počas
prázdnin vykonávali. Informácie
nám poskytol viceprimátor Ing. Jozef Chynoranský.
– V základných školách, ale aj v
materských školách, ktoré sú v našej správe, prebiehali cez prázdninové mesiace drobné i väčšie
opravy a rekonštrukcie. Napríklad v
Materskej škole na Bystrickej ulici
sa maľovali triedy vrátane náterov
okien, dverí, zárubní a na okná do
kuchyne sa montovali sitá proti hmyzu, v MŠ na ulici gen. Pekníka sa
utesnovali okná, v ZŠ a MŠ Orešie

sa vymieňali vstupné dvere, v ZŠ
Fándlyho sa robí rekonštrukcia
chodníka v náklade 1,5 mil. a v ZŠ
Na bielenisku oprava strešného
plášťa. Na jeseň je pripravená ešte
rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla na ZŠ Na bielenisku za
1,2 mil. Sk. Na školách sa samozrejme robili aj iné drobné
opravy a úpravy, niekde využili aj
pomoc sponzorov. Správa majetku
MsÚ zorganizovala cez prázdniny
presťahovanie modelárskeho krúžku Centra voľného času z Mladoboleslavskej ulice do budovy na Cajlanskej ulici (bývalá Okresná prokuratúra). Do tohto objektu sa presťahovali aj výtvarný a literárno-dramatický odbor ZUŠ, ktoré doteraz
sídlili na Bernolákovej ulici.
(mo)

V záujme zvyšovania kvality služieb v pezinských stravovacích zariadeniach organizuje Mesto Pezinok intenzívny 3-mesačný kurz
nemčiny určený najmä pre personál miestnych reštaurácií, vinární a
kaviarní. Lektormi budú nielen profesionálna učiteľka nemčiny, ale
odborníci z praxe, ktorí majú skúsenosti s prácou v oblasti gastronómie v nemecky hovoriacich krajinách. Prihlásiť sa možno do 10. septembra 2005 na Mestskom úrade v Pezinku, referát vzťahov k verejnosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102. Kurz je súčasťou projektu Aj partnerstvo ide cez žalúdok, ktorý je financovaný z programu Phare CBC,
preto je účasť na ňom bezplatná.
(EL)

V rámci vyhodnotenia pripomienkového konania, boli prehodnotené a posúdené všetky námietky
a stanoviská a bolo rozhodnuté, že
vzhľadom na nevyhnutnosť okamžitého riešenia nedostatku hrobových miest sa pristúpi k rozšíreniu
cintorína. Mesto Pezinok posúdilo
námietky vznesené obyvateľmi a
dotknutými vlastníkmi z Moyzesovej, Tehelnej, Seneckej a Lesníckej ulice a považuje ich za neopodstatnené.
Krajský stavebný úrad v Bratislave, na základe žiadosti Mesta Pezinka, vykonal preskúmanie navrhovanej zmeny ÚPN mesta Pezinka a 13.6. 2005 vydal súhlas na
jej schválenie.
(mo)

– 30 výlepových plôch na plagáty
(skruže, panely) po celom
meste vrátane Grinavy a Cajly
obhospodaruje Kultúrne centrum Pezinok, objednávku vybavíte priamo v KC (Dom kultúry,
Holubyho 42, tel. 033/641 3949)
– umiestnenie reklamných panelov, pútačov, tabúľ na verejných
priestranstvách povoľuje Mesto
Pezinok, Radničné nám. 7, tel.
6901 150, odd. životného prostredia.

Deviaty poslanecký deň v
tomto roku sa uskutoční v
stredu 7. septembra od 16. – 18.
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)

Na Útvar hlavnej kontrolórky
Mesta Pezinka bolo v I. polroku
2005 doručených 15 sťažností, z
nich 13 bolo v zmysle § 4 zákona o
sťažnostiach odstúpených na vybavenie iným útvarom a inštitúciam podľa príslušnosti. Z dvoch
riešených sťažností, jedna bola
opodstatnená, týkala sa dodržiavania VZN č. 21/2004 o miestnych
daniach, druhá, týkajúca sa dodržiavania zákona o sociálnej pomoci bola neopodstatnená. (mo)

