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Narodil sa 30.10. 1962 v Modre.
V Pezinku žije od roku 1986. Je
absolventom Mechanizačnej fakulty Slovenskej poľnohospodá rskej univerzity v Nitre.
V rokoch 1981 - 1995 pracoval v
rôznych vedúcich funkciá ch v š tá tnom podniku UNIGAL Bratislava, v
rokoch 1995 až 2002 v obchodnej
spoločnosti NAKA, s.r.o. Bratislava ako vedúci prevá dzky hospodá rskych služieb v oblasti prená jmu a sprá vy nehnuteľností.
Je absolventom Ľudovej š koly
umenia v Modre v hre na akordeóne. V osemdesiatych rokoch
hrá val ochotnícke divadlo v súbore
Na kolene v Č astej.
V minulom volebnom období bol
poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, členom komisie
územného rozvoja a životného
prostredia. Je ženatý , má tri dcéry.
Kompetencie: sprá va majetku
mesta, kultúra, š kolstvo, sociá lne
veci, cestovný ruch, komuniká cia s
nadá ciami a spoločenský mi skupinami, prezentá cia mesta.

Narodil sa 15.4. 1960 v Modre. Je
absolventom fakulty FERVO Vysokej š koly ekonomickej v Bratislave.
V rokoch 1983 - 1997 pracoval vo
firme Vinoprodukt a.s. Bratislava
ako ekonomický a obchodný ná mestník, v rokoch 1998 - 2002 na
Okresnom úrade v Pezinku ako
vedúci finančného odboru.
Jeho zá ľubami sú futbal, basketbal, plá vanie, tenis a hudba.
V minulom volebnom období bol
poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku, členom finančnej komisie.
Je ženatý , má jedno dieťa.
Kompetencie: ekonomika mesta (rozpočet), vý stavba, životné
prostredie, regioná lny rozvoj.

Mestské zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí zriadilo sedem stá lych komisií MsZ, v ktorý ch budú pracovaťtíto poslanci:
Komisia pre ekonomiku a podnikanie - predseda: RNDr. Juraj
Č ech, podpredsedníčka: Ing. Alžbeta Šípoš ová
Komisia pre ú zemný rozvoj,
výstavbu a životné prostredie predseda: Ing. Stanislav Sobota,
podpredseda: Ing. Ivan Pessel
Komisia pre školstvo a kultú ru predsedníčka: PaedDr. Katarína
Vladová , podpredsedníčka: Božena Mizerová
Komisia pre sociálne veci a
zdravotní
ctvo - predseda: MUDr.
Richard Demovič, podpredseda:
MUDr. Já n Kriš túfek
Komisia pre šport a mládež predseda: JUDr. Justín Sedlá k,
podpredsedníčka: Kvetoslava
Štrbová
Komisia pre vinohradní
ctvo,
vinárstvo a cestovný ruch predseda: PaedDr. René Bílik,
podpredseda: Ing. Já n Satko
Komisia pre hodnotenie činnosti mestskej polí
cie - predseda: Ing. J. Chynoranský , podpredseda: Pavol Slaný

Komisie budú doplnené o ďalš ích členov - odborníkov z radov
občanov. Ich kompletné zloženie
uverejníme v najbližš ích číslach.
MsZ zriadilo aj poslaneckú
skupinu pre dohľad nad činnosťou hlavnej kontroló rky v
zložení: Ing. Emanuel Noga predseda, členovia - Ing. Juraj
Pá tek a Františ ek Féder a poslaneckú skupinu pre hodnotenie
práce primátora v zložení: Ing.
Mariá n Šípoš - predseda, členovia - RNDr. Miroslav Krá l a MUDr.
Mariá n Pá tek.

Poslanec Já n Satko podpisuje
text sľubu.

P ripravuje m e vyho d n o te n ie an ke ty
Redakcia Pezinčana a Mestský
ú rad v Pezinku vyhlásili 10. roční
k ankety PREDAJŇ A ROKA
2002. Jej vyhodnotenie sa uskutočnív pondelok 24. februára v
Obradnej sieni mestské ho ú radu.
Na ankete sa môžu zúčastniťPezinčania i ná vš tevníci mesta, ktorí
chcú vyzdvihnúť niektorú z pezinský ch predajní, o ktorej si myslia,
že poskytuje najlepš ie služby, s
dôrazom na ochotu personá lu, prijateľné ceny a sortiment tovaru,
vzhľad predajne, vhodné otvá racie
hodiny, vybavovanie reklamá cií a
iné.
Svoje hlasy do ankety na pripojenom lístku môžete poslať do 15.

februá ra 2003 na adresu: Redakcia
Pezinčana, Holubyho 42, 902 01
Pezinok. Lístky môžete priniesť aj
osobne do redakcie alebo na MsÚ ,
útvar vzťahov k verejnosti, Radničné ná m. 7 a do Informačného
centra na Radničnom ná m. 9. Využiť môžete aj naš u mailovú adresu: pezincan@msupezinok.sk.
V ná vrhu musí byťuvedené: ná zov a adresa predajne, ktorej dá vate svoj hlas, krá tke hodnotenie čo na tejto predajni oceňujete, vaš e
meno a adresa.
Predajňa, ktorá získa najviac vaš ich hlasov bude ocenená . Vecné
cený získajú aj traja z účastníkov
ankety, ktorý ch vyžrebujeme 24.
februá ra 2003.
(mo)

ANKETOVÝ LÍSTOK
Najlepšia predajň a roka 2002
Meno a priezvisko:................................................................................
Adresa:.................................................................................................
Za najlepšiu predajň u roka 2002 považujem (uveď te názov a adresu predajne):
...............................................................................................................
Č o oceň ujete na tejto predajni (bližšie popí
šte):
..............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................

Doručte do 15.2.2003.

Podpis:

Poslanci Ná rodnej rady na mimoriadnom zasadnutí 21. januá ra jednomyseľne prijali uznesenie, na
zá klade ktorého prezident republiky vypíš e referendum o vstupe
Slovenska do Európskej únie. Referendová otá zka znie: "Súhlasíte s
tý m, aby sa Slovenská republika
stala členský m š tá tom Európskej
únie?". Občania označia na lístku
á no alebo nie.
Referendum o vstupe do únie sa
bude konaťv dňoch 16. a 17. má ja.
(r)

Druhé zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v tomto volebnom
období sa uskutoční v piatok 14.
februá ra o 8.30 hod. v zasadačke
Mestského úradu, Radničné ná m.
7. Bude mať tento program: Plá n
prá ce mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2003, novela
rozpočtu za rok 2002 (stará radnica), sprá va hlavnej kontrolórky o
vý sledku vybavovania sťažností a
petícií za minulý rok, delegovanie
zá stupcov MsZ do š kolský ch rá d,
ná vrh VZN o niektorý ch podmienkach držania psov, ná vrh poverenia na rozsah pôsobnosti zá stupcov primá tora, kategorizá cia podnikateľský ch aktivít, hlavné úlohy
CO na tento rok, stanovisko k rokovaniu o Športovej hale na Holubyho ul., vyhodnotenie Koncepcie cestovného ruchu, voľba člen o v k o m i s i í M s Z .

Na zá klade rozhodnutia primá tora mesta sa od 20. januá ra 2003
o vyš e sto percent rozš írili ná vš tevné (úradné) hodiny pre občanov na Mestskom úrade v Pezinku:
pondelok 7.30 - 11.30, 12.30 16.00, utorok - nestrá nkový deň,
streda 7.30 - 11.30, 12.30 - 17.00,
š tvrtok - nestrá nkový deň, piatok
7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00 hod.
Predĺžené ná vš tevné hodiny v
stredu sú zladené s činnosťou
Okresného úradu a Sprá vy katastra.
Primá tor, zá stupcovia primá tora
a prednosta MsÚ nemajú nestrá nkové dni, občanom sú k dispozícii
počas celého pracovného tý ždňa.
(msú )

V roku 2003 má me v plá ne vydať
Pezinčana v tý chto termínoch: 28.
februára (uzá vierka 19.2.), 28.
marca (19.3.), 25. aprí
la (16.4.),
30. mája (21.5.), 27. jú na (18.6.),
18. jú la (9.7.), 28. augusta (20.8.),
17. septembra (5.9.), 31. októ bra
(22.10.), 28. novembra (19.11.),
19. decembra (10.12.).
Termín vydania najbližš ieho čísla
uvá dzame vždy na poslednej strane pod tirá žou.
(r)

