v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme hľadá
PRÁVNIKA
Požiadavky:
l ukončené vysokoškolské vzdelanie – právnicka fakulta (vhodné
aj pre absolventa)
l práca s PC
l zvládanie stresových situácií
l dôslednosť, zodpovednosť,
samostatnosť
l proaktívny a flexibilný prístup
k práci
l bezúhonnosť.
Žiadosti so životopisom zasielajte do 31. 3. 2006 poštou na
adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo
pošlite elektronickou poštou na
adresu: msu@msupezinok.sk.
Bližšie informácie poskytne
prednosta MsÚ – tel. č. 033/
6901 111.

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie
návrhu grafiky a výrobu brožúry
Receptár gastronomických špecialít regiónov Pezinok a Neusiedl am See v rámci projektu Aj
partnerstvo ide cez žalúdok. Uzávierka ponúk je do 3. 2. 2006.
Záujemcovia o túto súťažnú
ponuku sa majú možnosť obrátiť
na Martinu Kotlárovú, Mestský úrad Pezinok, Radničné
nám. 7, č. dv. 9, odd. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102,
e-mail: projekty@msupezinok.sk.
(msú)

Na základe záujmu Mesta Pezinka o revitalizáciu Zámockého
parku urobila REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia prvý krok k
realizácii tohto dlhodobého zámeru. Vďaka finančnému grantu,
ktorý získala z programu Tu sa
nám páči, tu chceme žiť spoločnosti Baumit a Centra pre filantropiu bolo vyrobených prvých šesť
lavičiek, ktoré v parku osadia na jar
budúceho roku. Zároveň Mesto
Pezinok opravilo a vymaľovalo
oplotenie parku a v spolupráci s
deťmi CVČ vysadili na jeseň v časti
parku nové cibuľové kvety, ktoré
nám skrášlia park v nastávajúcu
jar.
Veríme, že vďaka spolupráci a
snahe viacerých zainteresovaných
budú zmeny v parku pokračovať a
toto miesto sa stane srdcovou záležitosťou mnohých Pezinčanov,
ktorí sa pričinia o jeho skrášlenie a
oživenie.
Zuzana Frnová

Ako sme už informovali od
1. januára 2006 prešla Poliklinika do majetku Mesta Pezinka.
Týmto dňom bolo jedenásť pracovníkov Polikliniky zaradených
do štruktúry Mesta a stali sa jeho
zamestnancami.
"Tak ako nám prikazuje zákon,
bude vypísané výberové konanie na riaditeľa mestského zdravotníckeho zariadenia. Komisia
pre sociálne veci a zdravotníc-

tvo pri MsZ a Mestská rada navrhli ďalší postup. Mesto dá vypracovať personálny, ekonomický a technický audit. Uskuto čnia sa v prvom polroku tohto roka.
Do toho času bude Poliklinika v
štruktúre Mesta. Potom čo budeme mať audity a ich analýzy
rozhodneme, či štatút zmeníme.
Zatiaľ sa nám javí, že najvýhodnejšou by bola spoločnosť s ručením obmedzeným so 100-per-

centnou účasťou mesta. Nič sa
nemení na výške nájmov lekárov a iných podnájomníkov, ktorí
sú na Poliklinike. Tieto veci budeme tiež prehodnocova ť. Zvažujeme rekonštrukciu alebo nadstavbu Polikliniky. Celou problematikou sa bude zaobera ť Mestské zastupiteľstvo 10. februára,"
povedal nám primátor Pezinka
Oliver Solga .
(mo)

Brno, Viedeň a Bratislava – poskytli v prvom mesiaci tohto roku
priestor na prezentáciu Pezinka
ako cieľa cestovného ruchu. Druhé najväčšie mesto v Česku bolo
15. – 19. januára hostiteľom medzinárodného veľtrhu GO a jeho
sprievodného podujatia Regiontour, v rámci ktorého sa predstavil
Pezinok prostredníctvom expozícií
partnerského mesta Mladá Boleslav a Bratislavského samosprávneho kraja. V rovnakom termíne, v
rámci výstavy Ferien, dostal Pezinok príležitosť v rakúskom prostredí prezentovať svoj turistický

potenciál prostredníctvom expozície Slovenskej agentúry cestovného ruchu a do tretice – cez posledný predĺžený januárový víkend
sa naše mesto predstavilo v slovenskej metropole na 12. ročníku
medzinárodného veľtrhu Slovakiatour. Jednak, už tradične, v stánku
Malokarpatského regiónu a tiež
spoločne s partnerskými mestami.
V druhej spomínanej expozícii bol
najväčším magnetom nový produkt cestovného ruchu Pezinské
panstvo. Viac informácií o tejto
prezentácii prinesieme v nasledujúcom čísle.
(EL)

Prvé tohtoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva sa
uskutoční v piatok 10. februára.
Poslanci budú prerokúvať vyhodnotenie činnosti komisií MsZ, vyhodnotenie a stratégiu cestovného ruchu, vyhodnotenie a úlohy
Komunikačnej stratégie, správu o
vybavovaní sťažností, informácie
o majetku mesta, upresnenie investičných akcií na rok 2006, návrh na vytvorenie Mestského zdra(mo)
votného strediska a iné.

Podľa schváleného plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku
bude v roku 2006 najvyšší orgán miestnej samosprávy zasadať v týchto
termínoch: 10. februára, 31. marca, 12. mája, 14. júna (slávnostné zasadnutie – udeľovanie mestských ocenení), 30. júna, 22. septembra,
10. novembra. V prípade potreby môže primátor mesta zvolať mimoriadne zasadnutie. Riadne zasadnutia MsZ sa konajú vždy v piatok o
8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7, na I. poschodí. (mo)

Je tu nový rok a s ním opäť daňové povinnosti. Do 31. januára
2006 daňové priznanie na daň z
nehnuteľnosti sú povinní podať
len tí daňovníci, ktorí v priebehu
roku 2005 zaznamenali akúkoľvek zmenu. Pod zmenou rozumieme nadobudnutie, odpredaj
alebo darovanie nehnuteľnosti.
Všetci ostatní daňovníci dostanú
platobné výmery podľa posledného podaného daňového priznania. Platobné výmery sa budú
doručovať postupne, najneskôr
do 15. mája 2006. VZN opäť pripúšťa možnosť požiadať o daňovú úľavu, a to pre držiteľov
preukazu s ťažkým zdravotným
postihnutím. Písomné žiadosti
môžu žiadatelia podávať do 31.
1. 2006.
Držitelia psov by nemali zabudnúť uhradiť miestnu daň za psa
do 31. 1. 2006, pretože do tohto
dňa je daň splatná bez vyrubenia, čo znamená, že sa nebudú
zasielať platobné výmery, ale

kuriér bude doručovať poštové
poukážky s variabilným symbolom.
To isté sa týka aj podnikateľov –
prevádzkovateľov predajných
automatov a nevýherných hracích prístrojov, kde je daň taktiež
splatná naraz za celý rok do 31.
januára bez vyrubenia.
Poplatok za odpad sa bude platiť na základe platobných výmerov, ktoré sa budú doručovať v
priebehu marca a apríla 2006.
Sadzby všetkých miestnych daní
a poplatku za odpad pre rok 2006
sú nezmenené.
Stále zostáva možnosť uhrádzať všetky druhy miestnych
daní v hotovosti v pokladnici
mestského úradu počas pokladničných hodín, alebo bezhotovostne prevodným príkazom s
uvedeným správnym variabilným symbolom.
Ing. Jana Pešková
vedúca finančného oddelenia

Druhý poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 1. februára od 16. do 18. hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v
meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.
(EL)

Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia – Modra v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
vyhlasujú fotografickú súťaž pod
názvom ENVIROFOTO, určenú
žiakom a študentom základných
škôl, špeciálnych základných škôl
a stredných škôl Malokarpatského regiónu.
Téma súťaže je Čo trápi životné
prostredie a zameriava sa na zachytenie problémov a nedostatkov
životného prostredia očami detí.
Pokračovanie na 12. strane

Ešte do 31. 1. 2006 môžete podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti
na Mestskom úrade v Pezinku.
Tel. informácie: 6901 167.

