vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich 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. 101 na 1. poschodí o výmere 31,30 m2;
– miestnosť č. 108 na 1. poscho2
dí o výmere 12 m .
Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) účel nájmu,
b) ponúknuté nájomné uvedené
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formou sadzby „Sk/m /rok“, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové
náklady,
c) doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je správca budovy v zast. Kvetoslava Slováková,
č.t. 033/641 2845.
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 sa
končí dňa 10. 1. 2007 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 s tým oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť.
8. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veciach:
– vykonania obhliadky nebytových
priestorov na Kvetoslavu Slovákovú (za správcu budovy, č. t.
033/641 2845), obhliadky sa budú
uskutočňovať po vzájomnej dohode;
– organizačných na Mgr. Renátu
Gottschallovú, vedúcu právneho
oddelenia, organizátor súťaže, č. t.
033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok
l PRIJMEME čašníčku brigádne alebo TPP. Tel. 0904 323 962.

Pezinok je jedno z mála slovenských
miest, kde pôsobí Študentský
parlament (ŠP). Vznikol za aktívnej
pomoci Mesta Pezinka v marci
minulého roka. Mládežnícku
samosprávu tvoria zástupcovia zo
základných a stredných pezinských
škôl.

Nové vedenie ŠP: Silvia Nunvářová, Kristína Mizeráková, Daria Nitrayová (zľava).

Poslaním parlamentu je repre- novembra bola za predsedníčku
zentovať mladých Pezinčanov, ŠP zvolená Kristína Mizeráková z
organizovať ich život a prenášať pezinského gymnázia, podpredproblémy a návrhy na riešenie sedníčkami sa stali Silvia Nunmestskému zastupiteľstvu. Členo- vářová z Gymnázia (stredné škovia Študentského parlamentu sa ly) a Daria Nitrayová zo ZŠ Na
schádzajú pravidelne počas ce- bielenisku (základné školy). Za
lého roka. Od tohto školského roka nových členov Rady ŠP boli zvolenastali vo vedení ŠP zmeny, nie- ní: Nikol Livová (ZŠ Fándlyho),
ktorí členovia odišli, lebo už ukon- Michaela Kocmálová (SOU Kočili štúdium v Pezinku.
menského), Maroš Skovajsa (ObŠtudentský parlament počas svo- chodná akadémia), Michal Bužek
jej činnosti pomohol zorganizovať (Gymnázium). Predseda a podmnohé zaujímavé akcie (24-ho- predsedovia sa automaticky stádinovú plaveckú štafetu, HIP-HOP vajú členmi Rady ŠP. Plénum
koncert, medzinárodnú letnú uni- schválilo termíny ďalších zasadverzitu pezinčiny, prevádzkovanie vlastného
stánku na Vianočných
trhoch) a nadviazať kontakty s inými študentskými parlamentmi (Myjava, Senica).
V stanovách ŠP je ustanovené, že členmi môžu
byť študenti pezinských
stredných a žiaci základných škôl, ktorých navrhnú školy na obdobie
dvoch rokov. Zmeny v
zložení ŠP nastali v tomto
roku. Na zasadnutí 23. Rokovanie Študentského parlamentu.

nutí v roku 2007: 18. januára, 12.
apríla, 7. júna.
Zasadnutia ŠP sú verejné, takže
ak máte záujem zúčastniť sa na
nich, ste vítaní. Najbližšie zasadnutie (18. januára) bude iné ako doterajšie. Bude výjazdové. Rokovanie
sa uskutoční v ZŠ na Fándlyho ulici.
Postupne sa ako hostitelia zasadnutí vystriedajú všetky školy v Pezinku, aby študenti a žiaci bližšie
spoznali činnosť ŠP. Najbližšou aktivitou ŠP bude 2. ročník 24hodinového plaveckého maratónu,
ktorý sa uskutoční 9. – 10. februára.
Viac informácií o ŠP nájdete na
webovej stránke Pezinka
(www.pezinok.sk), na nástenkách ŠP na školách
a u členov ŠP delegovaných jednotlivými školami.
Budeme veľmi radi, ak
sa na nás obrátite s vašimi pripomienkami, podnetmi, návrhmi, čím by
sme sa mali zaoberať,
ako zefektívniť činnosť,
aby bola naša práca pre
študentov skutočným prínosom.
Kristína Mizeráková
predsedníčka ŠP

V budúcom roku, ktorý je 40. rokom vydávania,
vyjde mesačník Pezinčan v týchto termínoch:
26. januára (uzávierka 17. 1.), 23. februára
(uzáv. 14. 2.), 30. marca (uzáv. 21. 3.), 27. apríla
(uzáv. 18. 4.), 25. mája (uzáv. 16. 5.), 29. júna
(uzáv. 20. 6.), 27. júla (uzáv. 18. 7.), 24. augusta
(uzáv. 14. 8.), 19. septembra (uzáv. 12. 9.), 26.
októbra (uzáv. 17. 10.), 23. novembra (uzáv. 14.
11.), 21. decembra (uzáv. 12. 12.).
Prípadné zmeny termínov vydania včas oznámime.
(red.)

