Ešte v roku 1992 bolo vydané
stavebné povolenie na viacú čelovú
budovu (obchodno-administratívny
komplex) Interdatu v centre mesta.
Malo ísť pôvodne o jednoposchodový objekt s podkrovím.
V roku 1994 požiadal investor
stavebný ú rad OÚ o prvú zmenu odstrá nenie Palugyayovej kú rie,
ktorá mala byť pôvodne zakomponovaná do stavby. Ž iadosť bola
kladne vybavená . Druhá zá sadná
zmena bola odsú hlasená 30.11.
1995 (čís. pov. Ž P - 1700 200/SP/95 - si), tý kala sa zvý šenia
stavby na 15,5 m (2 posch. + podkrovie s bytmi). Ď alšia zmena bola
schvá lená v decembri 1999, keď sa
predĺžila lehota na dokončenie vý stavby v septembri 2000. Takto by
sme mohli pokračovaťď alej.
Hoci od vydania stavebné ho povolenia ubehlo desať rokov, stavba
ešte nie je dokončená . Stavebník si
stá le čosi vymý šľa a tí, ktorío tejto
veci rozhodujú mu neustá le ustupujú .
Problé m, už po niekoľký krá t, sa
dostal na rokovanie Mestské ho
zastupiteľstva. Stavebník opäť
požiadal o zmenu, tentoraz v riešenístrechy a fasá dy už štvorposchodové ho objektu (!). V ná vrhu
pritom chý ba riešenie vlastné ho
parkoviska, ktoré mestskíposlanci
predtý m dôrazne požadovali. Zria-

denie parkoviska teraz investor
navrhuje riešiť na cudzom pozemku, patriacom mestu.
Má lokto veríaj nový m termínom,
ktoré sú obsiahnuté v žiadosti:
15.2. - 10.5. 2002 - realizovanie
stavby strechy, 15.5. - 15.8. 2002 realizovanie výplne otvorov, fasády a ú pravy okolia, IV. štvrťrok kolaudácia.
Poslanci však už zjavne stratili
trpezlivosť, keď nesú hlasia s ď alšou nadstavbou a žiadajú stavebníka, aby si parkovanie riešil v

rá mci vlastné ho pozemku. Uložili
tiež mestské mu ú radu urobiť prá vne kroky na doriešenie existujú cich
problé mov okolo tejto stavby.
Podstatné však je to, ako rozhodne odbor životné ho prostredia
Okresné ho ú radu v Pezinku, pretože jemu priná leží v zmysle zá kona v tejto veci konať.
Faktom je, že stavbu treba dokončiť, a to čo najskôr, lebo v tomto
stave je už len hanbou ná šho
mesta. O to je rozhodovanie ťažšie.
Milan Oravec

Videl som v Pezinku veľa premien. Nie všetky boli vykonané s
duchom tohoto mesta, veľa sa zničilo, čo by sa teraz dalo krá sne využiť - napríklad vínne pivnice na
ulici M.R. Štefá nika. Musel sa zbú rať najstaršídom v meste a miesto
neho stavať nehorá zne skeletové
monštrum, o ktorom sa teraz nevie
čo s ním? Muselo sa zničiť kú palisko v peknom prostredí parku a
zase stavať betónová opacha pre
okresný ch ú radníkov? Nemohla sa
tá to moderná stavebná činnosť
orientovať na voľné miesta pri ka-

sá rňach?
Č asto chodím ako sprievodca do
zahraničia a najmäv Rakú sku vidieť snahu a porozumenie o zachovanie historický ch jadier miest
a nová vý stavba sa uskutočňuje na
okraji tý chto centier. Chodia tam
delegá cie, prečo si neberieme aj z
ich vý stavby príklad?
V poslednom čísle Pezinčana sa
píše o rekonštrukcii Starej radnice
a v tej sú vislosti i o ú prave chodníka okolo nej. Je to chvá lyhodné ,
ale prečo sa hneď otvorene nepovie, že projekčné prá ce chodníka

sa robia lepšie, keď sa zdravé
stromy vyrú bu a nezmyselne sa
vysadia urastené nové . Ide o štrná sťstromov na chodníku smerom
k Dolné mu kostolu. Tie isté stromy
na druhej strane cesty už nie sú
choré ? Niekedy má m dojem, že
obyvateľom stačí niečo predložiť
ako zdanlivo hotovú vec, s ktorou
sa nedá nič robiť. Nie je nič ľahšie
ako rozhodnú ťdirektívne a nastoliť
danú vec ako hotovú . V poslednom
čase to bolo napríklad rokovanie s
občanmi o pešej zóne a bú ranídomov!
MUDr. Peter Weiss

Takto by mali vyzerať novovysadené stromy javora globózneho pri
Starej radnici.

Ing. Miloš Bač á k, vedúci oddelenia ž ivotného prostredia MsÚ Pezinok: - Zdravotný stav stromov (sofora
japonská ) posú dila Štá tna ochrana
prírody SR, Sprá va chrá nenej krajinnej oblasti Malé Karpaty Trnava. V
posudku sa konštatuje, že stromy sú
choré , čo spôsobil aj tridsaťročný rast
v stiesnenom prostredí pod asfaltový m chodníkom. Koreňová sú stava
už na viacerý ch miestach nadvihuje
chodník. Je pravda, že ani stromy na
druhej strane cesty nie sú v ideá lnom
stave, preto zvažujeme aj ich vý menu. Tam je však už urobený nový chodník zo zá mkovej dlažby a ich okamžité odstrá nenie nie je tak nutné . Môže
sa to urobiťo rok - o dva, keď budeme
maťna to peniaze.

Desať rokov sa stavia budova Interdatu.

Snímka M. Oravec

• Dňa 4. marca o 19.30 hod. v
pohostinstve na Farskej ulici v
Pezinku došlo k streľbe, pričom
boli zranené dve osoby. Ich liečenie bude trvať 4 až 6 tý ždňov. Po
predchá dzajú cej há dke z legá lne
držanej zbrane vystrelil Igor T.
(51) z Limbachu, ktoré ho vyšetrovateľobvinil z trestné ho činu ublíženia na zdravía bude stíhaný na
slobode.
• Z trestné ho činu nedovolenej
vý roby a držby omamnej a psychotropnej lá tky obvinil vyšetrovateľ Richarda V. (31) z Pezinka,
ktorý bol umiestnený v Cele predbežné ho zadržania s ná vrhom na
vzatie do väzby. Z celkové ho zaistené ho množstva rastliny Cannabis - konope by bolo mo žné
vyrobiť 3553 dá vok, ktorý ch hodnota zatiaľ nie je vyčíslená . Vo
vyšetrovaní pokračuje Krajský
ú rad vyšetrovania PZ Bratislava.
• Dvadsaťročný Marek A. z Pezinka je dôvodne podozrivý z
trestné ho činu krá deže, ktorej sa
dopustil tý m, že z dvora rodinné ho domu na Kollá rovej ulici v
Pezinku odcudzil pr íklepovú
vŕtačku s príslušenstvom za viac
ako 78 tisíc korú n a z ď alšieho
dvora na tej istej ulici odcudzil karbobrú sku v hodnote 5 tisíc Sk.
(at)

Otá zka v
našom vinohradníckom
kraji nanajvý š aktuá lna. Odpoveď sme
h ľa d a l i u
zná meho
pezinské ho
v i n o h r a dníckeho odborníka Ing. Milana PAVELKU:
- Tohtoroč ná zima bola, chvalabohu pre nás vinohradníkov priaznivá. Nevyskytli sa mrazy pod -15
o
C, keď už môž e zmrznú ť jednoroč né drevo. V niektorých lokalitách, najmä však v níž inách, sú
poškodené oč ká. Stretol som sa s
tým na Zumbergu a v Nitrpergu u
odrôd Müller Thurgau a Veltlínske
č ervené skoré. V ostatných lokalitách to vyzerá zatiaľ dobre, dú fajme, ž e nás ešte obídu aj jarné mrazíky. Vegetácia už štartuje, okolo
18.-20. apríla by sa už mal vinič zač aťrašiť.
Teda vyhliadky pre vinohradníkov v tomto roku sú priaznivé...
- Kto robí dobre agrotechniku a
ochranu môž e byťspokojný. Vyzretosťdreva je dobrá, takž e môž eme
oč akávať slušnú ú rodu, samozrejme, pokiaľ č osi nepredvídané ešte
nepríde.
(mo)

