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Dň a 8. februá ra 2002 sa konala posledná rozlú čka s JANKOM SERAFÍNOM, ktorý ná s
nečakane opustil na ná sledky
zá kernej choroby vo veku 17
rokov. Ď akujeme všetký m príbuzný m, priateľom a zná mym,
ktorí prišli odprevadiť Janka na
poslednej ceste. Ď akujeme za
prejavenú sú strasť a kvetinové
dary.
Zá roveň chceme vyjadriť nekonečnú vďaku všetký m, ktorí
chceli Jankovi pomôcť darovaním krvi.
Rodičia Gabriela a Ján
a sestra Lenka

• JUS, s.r.o., spodná bielizeň , ul. M.R.
Š tefá nika 20;
• CYBER MAGIC, s.r.o., - projektovanie
sieťový ch apliká cií, internetová čitá reň , Kollá rova 20;
•

Ovocie - zelenina, Martin Malík, Holubyho

31;

• Tetovacie a piercingové štúdio, Miroslav
Š oufl, Holubyho 42;
• LUCCA, Andrea Vizentová , predaj obkladu a dlažby, Myslenická 23;
• VENEZIA, Eva Klamová , predaj textilu second hand, Bystrická 28;

V januá ri sa uskutočnil prieskum
ná zorov na parkovanie v centre
mesta. Na otá zky anketá rov odpovedalo 100 respondentov, ktoríboli
vybraní podľa pohlavia, veku,
miesta bydliska a zamestanania.
Spoplatnenie parkovania na Radničnom ná mestíod 1.7. 2001 občania prijali takto: 36 percent pozitívne, 39 percent negatívne, 19 percent nemá v tejto oblasti skú senosti, 6 zvolilo inú odpoveď.
Dôvody pozitívneho hodnotenia: 39 percent - poplatky sú
dobrý m zdrojom príjmov pre mesto, 30 percent - znížil sa počet á ut
parkujú cich zbytočne v centre, 13
percent - odstrá nilo sa dlhodobé
parkovanie, 10 percent - zlepšísa
poriadok (prejazdnosť ulíc);
Dôvody negatívneho hodnotenia: 31 percent využíva Radničné
ná m. len na krá tkodobé parkovanie (10-15 min.) na vybavovanie na
pošte a MsÚ, pritom musia zaplatiť

hodinovú sadzbu, 15 percent považuje už zaťaženie občana platením rôznych daní a poplatkov za
prílišvysoké , 12 percent si myslí,
že nemá začo platiť, keď parkovisko nie je strá žené , 11 percent -

vyberanie poplatkov za parkovanie
nič nerieši;
Poplatky za parkovanie
respondenti považujú za: 74 percent za primerané , 10 percent za
nízke, 1 percento za vysoké , 15
percent iná odpoveď alebo nevedeli posú diť;

V prípade rozširovania platené ho parkovania na ď alšie ulice
respondenti navrhujú: 19 percent ul. M.R. Štefá nika, 5 percent
Kollá rovu, 5 percent Zá hradnú , 4
percentá Mladoboleslavskú , 1 percento Holubyho, 6 percent sa nevyjadrilo, 60 percent je proti rozširovaniu platené ho parkovania;
Na platenie parkovné ho je
najvhodnejšie: 35 percent - parkovacie automaty, 31 percent - špeciá lnymi pracovníkmi, 13 percent parkovacími lístkami zakú pený mi v
predajniach v centre mesta, 21
percent iný m spôsobom.
(EL)

Malokarpatské mú zeum a mesto
Pezinok vá s pozý vajú na 4. ročník
kurzu gastronomický ch regioná lnych
špecialít Ako to robili naš e babky na
té mu Veľkonočné pečivo podľa meštianskych receptov. Kurz sa uskutoční
v priestoroch Malokarpatské ho mú zea dň a 20.3. 2002 o 15.00 hod.
(MM)

RE
KL
AM
A

Snímka M. Oravec

Na ú zemíSR prebieha štatistické
zisťovanie u obyvateľstva pod ná zvom Vý berové zisťovanie pracovný ch síl. Vykoná va ho Štatistický
ú rad SR. Jeho cieľom je zabezpečiť informá cie o stave, štruktú re
a vý voji trhu prá ce. Všetci zamestnanci štatistický ch orgá nov sú zá konom viazaní mlčanlivosťou o všetký ch zisťovaný ch skutočnostiach.
Zá klad zisťovania tvoríná hodný
vý ber bytov pokrý vajú ci všetky
okresy SR, ktorý je realizovaný
podľa presne stanovenej metodiky
proporcioná lneho vý beru. Ak prá ve
vašu domá cnosť navštívi anketá r
Štatistické ho ú radu SR, je to preto,
že prá ve vaša ulica, číslo domu a
bytu, v ktorom bý vate, sú vybrané
do tohto zisťovania. Vzhľadom na
dôležitosť spoluprá ce vybranej domá cnosti na tomto zisťovaní veríme, že budete ochotníná šmu anketá rovi, ktorý sa preuká že služobný m preukazom, venovať chvíľu z
vá šho vzá cneho času, za čo vá m
vopred ďakujeme.
Ing. Anna Hlavenková
ŠÚ SR - Krajská správa
v Bratislave

