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V má jovom čísle sme uverejnili
informá ciu o rodiacej sa kampani
orientovanej na aktivity Za čistejš í
Pezinok. Tá to myš lienka oslovila
pätná sťsubjektov (občianske združenia, samosprá vy, kultú rne inš titú cie, š koly), ktoré sa zú častnili na
doterajš ích š tyroch stretnutiach.
Výstupom ich spoločných diskusií
bude postupne sa rodiaci projekt
kampane. Ten sa stane itinerá rom
ich koordinované ho ekologické ho
ú silia na najbližš í rok. V jú lovom
čísle Pezinčana a na www.pezinok.sk prinesieme bližš ie informá cie o ideovom zá mere projektu.
Ú časťv ňom je otvorená aj pre ďalš ích zá ujemcov. Kontakt: Mestský
ú rad Pezinok, Radničné ná m. 7,
referá t vzťahov k verejnosti, č.dv. 6,
tel. 6901 102 a Komunitná nadá cia
REVIA, Moyzesova ul. 26, tel. 641
3011.
(EL)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
prejavilo vá žny zá ujem o získanie
kompetenciíod š tá tu v oblasti sociá lnych vecí, pokiaľ ide o Stanice
opatrovateľskej služby a Penzión dom dôchodcov. Aj keď prísluš ný
zá kon jednoznačne o odovzdaní
týchto kompetenciíobciam hovorí,
doplňujú ca vyhlá š ka už obsahuje
dodatok, že kompetencie sa na
obec presunú vtedy, keď o to nepožiada Vyš š í ú zemný celok

Vá ženía milíspoluobč ania,
Podnik bytových služieb,
s.r.o., Obrancov mieru 51, Pezinok vyhlasuje výberové konanie
na prená jom nebytové ho priestoru v prevá dzke Krytá plaváreň - Pezinok, Komenské ho
27 s termínom začatia ná jmu od
1.9. 2002 a podmienkou zachovania predmetu činnosti v týchto
priestoroch. Priestory sú určené
na rehabilitá cie, masá že, sauny,
vodoliečbu.
Celková plocha nebytové ho
2
priestoru je 240 m . Časťpriestoru je možné využiť alternatívne na prevádzku kozmetiky, kaderníctva a pod. (plocha
2
56 m ).
Prehliadka ponú kaných priestorov je možná po dohovore s
vedú cou plavá rne p. Pavelkovou (č.tel. 0905 792 299).
Termín na predkladanie písomný ch ponú k je stanovený
do 26.7. 2002 do 15.00 hod.
Ponuky v zapečatenej obá lke
s textom "Prená jom NP - krytá
plavá reň" a textom "Neotvá rať"
doručte do podateľne spoločnosti PBS, s.r.o., Obrancov
mieru 51.
Podmienky pre najímateľa na
zostavenie ponuky zá ujemcami:
1. Podnikateľský záujem
2. Vý pis z obchodné ho registra, resp. živnostenské ho
registra nie starší ako 3 mesiace
3. Navrhovaný čas prenájmu NP
4. Navrhovaná cena prenájmu NP
Hlavným krité riom pre výber
bude najvyš š ia ponú knutá cena
prená jmu za podmienky dodržania požadované ho predmetu činnosti.

dovoľte mi, aby som vá m pred začiatkom letnej sezó ny zaž elal
pekné prá zdniny a dovolenky. Verím, ž e letné mesiace vá m prinesú
veľa pekných zá ž itkov a ž e vo
voľných chvíľach načerpá te veľa
síl do ďalšej prá ce.
Pezinok, ako jedno z prvých
miest na Slovensku, dostal mož nosť vytvoriť si vlastnú stratégiu
loká lnej bytovej politiky. Ide o prípravu programu rozvoja bývania,
ktorého realizá cia má krá tkodobé i
dlhodobé horizonty. Tá to mož nosť
ná m bola daná formou projektu
výskumu a vývoja Ministerstva
výstavby a regioná lneho rozvoja
SR, ktoré je cez sekciu bytovej poli-

l 20.5. rokoval primá tor Ivan Pessel s
p. Klamom ohľadne zberne surovín na
Rozá lke;
l 20.5. rokoval primá tor s MUDr.
Pavlom Polá čkom z TJ Sokol, oddiel
orientačné ho behu o situá cii v TJ;
l 22.5. rokoval primá tor so zá stupcami
BK Slovakofarma ohľadne mlá dežníckeho basketbalu;
l 22.5. rokoval primá tor s vedú cim
odboru š kolstva Okresné ho ú radu Igorom
Noskom o príprave transformá cie zá kladných a materských š kôl na mesto;
l 23.5. prijal zá stupca primá tora Oliver
Solga delegá ciu učiteľov z partnerské ho
mesta Mladá Boleslav;
l 24.5. privítal zá stupca primá tora v
Pezinku Európskych rytierov vína z Rakú ska;
l 4.6. rokoval primá tor s riaditeľom
pobočky PKB Ing. Vosá tkom o podmienkach ú verovania potrieb mesta;
l 4.6. rokoval primá tor s riaditeľom
firmy Unicostav Zoltá nom Raš kom o rozpočte rekonš trukcie radnice;
l 6.6. rokoval primá tor so zá stupcami
firmy Siemens o ná vrhu zmlú v na rekonš trukciu tepelné ho hospodá rstva;
l 6.6. rokoval primá tor s Ing. Ľubomírom Strakom o Pezinskom vinohrad-

(VÚ C). A ten o kompetencie požiadal. Znamená to teda, že kompetencie na mesto vôbec neprejdú ? O
odpoveď sme požiadali primá tora
Ivana Pessela:
- Ako poslanec VÚ C som k tejto
veci interpeloval predsedu samosprá vneho kraja Ľ uba Romana.
Na zá klade toho sa uskutočnilo
rokovanie na jeho ú rovni, kde sme
sa dohodli, ž e stanice opatrovateľskej služ by na Hrnčiarskej a Bra-

tislavskej ulici prejdú na mesto
priamo z okresu od 1. jú la 2002. Na
to má me už písomné rozhodnutie.
Pokiaľ ide o penzió n, tu je problém
trošku zlož itejší, lebo sú naň napojené aj niektoré ďalšie sociá lne
služ by. Rokovali sme o tom, s tým,
ž e penzió n zatiaľ od 1. jú la preberie
VÚ C. Potom na zá klade našej
pož iadavky v neskoršom termíne
sa uskutoční prevod na mesto. Prevzatie kompetencií má svoju logiku, občan si nebude musieť veci
vybavovať v Bratislave, ale tu v
Pezinku.
(mo)

V investorstve Slovenské ho
plyná renské ho priemyslu sa robí
na Hrnčiarskej ulici rekonš trukcia
plynovodu v dĺžke 860 m so 78
prípojkami. Dôvodom investície
sú časté havá rie a značný ú nik
plynu z potrubia. Termín ukončenia rekonš trukčných prá c je 15.
november 2002. Dodá vateľom

stavby je pezinská firma Gazmon.
V sú vislosti so stavebnými prá cami na tejto ulici bude v ú seku
od Jesenské ho ulice po ulicu Š tefana Polkorá ba obmedzená doprava s jednosmernou prevá dzkou. Z Jesenské ho ulice je zá kaz
vjazdu.
(mo)

tiky odborným garantom spracovania programu rozvoja bývania ná šho
mesta.
Pre spracovanie takéhoto programu musí existovať okrem veľkého množ stva rôznych informá cií a
podkladov aj široký poznatkový fond
o očaká vaniach občanov mesta v
oblasti bývania, osobitne tých, ktorí
si potrebujú riešiť otá zku prvého bývania pre seba, svojich rodinných
príslušníkov, alebo si z rôznych dôvodov potrebujú riešiťsituá ciu v bývaní
obstaraním iného, vhodnejšieho bývania. Tu by som zvlá šťchcel pouká zať na potrebu alternatívneho bývania (domovy dôchodcov, penzió ny,
ubytovne atď).
V sú vislosti s týmito prá cami sa na

vá s obraciame s niekoľkými anketovými otá zkami, ktoré sú v prilož enom dotazníku. Dovoľujem si
vá s poprosiť o aktívnu spoluprá cu
pri tomto prieskume. Verím, ž e vá s
otá zky privedú k zamysleniu nad
bývaním v našom meste, nielen z
hľadiska samotného bytu či domu,
kde bývate, ale aj nad jeho sú vislosťami v širšom meradle.
Tešíme sa na odpovede, od ktorých očaká vame podrobnejšie
zistenia o stave bývania v našom
meste, ako aj množ stvo podnetov
a ná metov do prá ce samosprá vy a
ž ivota v meste.
Ing. Ivan Pessel
primá tor mesta Pezinok

níckom družstve;
l 7.6. rokoval primá tor s p. Strapá kom
ohľadne odkú penia pozemku na rozš írenie mestské ho cintorína;
l 12.6. rokoval primá tor s RNDr. Ľubomírom Blažekom o mlá dežníckom basketbale;
l 13.6. prijal primá tor na pôde Mestské ho ú radu členov Kociá novho kvarteta;
l 19.6. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na verejnom prerokovaníaktualizá cie ú zemné ho plá nu.

v Pezinku;
l 7.6. sa zú častnil primá tor na otvorení
pobočky UNI-banky v Pezinku;
l 8.6. otvoril zá stupca primá tora medziná rodné majstrovstvá v džude;
l 9.6. sa zú častnil zá stupca primá tora
na skautskom juniá lese;
l 11..6. rokoval primá tor na Okresnom
ú rade o delimitá cii sociá lnych služieb;
l 11.6. rokoval primá tor s predsedom
VÚ C Ľubom Romanom o Dome penzióne
dôchodcov;
l 10. a 17.6. sa zú častnil zá stupca
primá tora na stretnutí dobrovoľníkov v
sú vislosti s prípravou kampane Za čistejš í
Pezinok;
l 12.6. rokoval primá tor so zá stupcami
Policajné ho zboru SR o problé me motorká rov na Babe;
l 13.6. primá tor so svojím zá stupcom sa
zú častnili na koncerte Kociá novho kvarteta v Kultú rnom centre;
l 16.6. sa zú častnili primá tor a zá stupca primá tora na slá vnostnom otvorení
Týždňa Mosonmagyaróvá ru v Pezinku;
l 17.6. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na valnom zhromaždení TV
Pezinok;
l 18.6. sa zú častnil primá tor na zasadnutí parlamentu Bratislavské ho samosprá vneho kraja;
l 18.6. sa zú častnil primá tor na futbalovom zá pase hokejistov Slovana Bratislava a Ministerstva obrany SR;
l 19.6. sa zú častnil primá tor na ú tvaro(EL)
vom zraze Mestskej polície.

l 20.5. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na zasadnutí dozornej rady
Podniku bytových služieb;
l 20.5. prednosta Mestské ho ú radu
Ladislav Šafá r sa zú častnil na slá vnostnom odovzdá vaní Já nskeho plakiet viacná sobným darcom krvi;
l 24.5. sa zú častnil zá stupca primá tora
v Malokarpatskom mú zeu na sviatku sv.
Urbana;
l 31.5. sa zú častnil zá stupca primá tora
na vernisá ži výstavy Krajina totemových
stĺpov v Malokarpatskom mú zeu;
l 1.6. otvoril zá stupca primá tora Deň
detípred Zá mkom;
l 2.6. sa zú častnil zá stupca primá tora
na sú ťaži Pezinok spieva - spievajte s
nami, ktorá sa konala pod jeho zá š titou;
l 5.6. rokoval primá tor na Ministerstve
privatizá cie o stave privatizá cie Polikliniky

