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V č ísle 4 obč asníka obč ianskeho združenia
Prevencia AD V zdravom meste zo 16.6. 2002
sa autor č lá nku Jaroslav Pavlovič zaoberá
aktualizá ciou ú zemné ho plá nu mesta (Ú PN).
Veľmi nedôstojným spôsobom obviňuje poslancov Mestské ho zastupiteľstva (MsZ) a
primá tora mesta, že v aktualizá cii sú navrhované také zmeny, ktoré sú proti obč anom citujem: "...nelogické rozšírenie a stavebná
uzá vera Mýtnej ulice, zmena využitia pozemkov pri hradbá ch pri starej leká rni na Meisslovej ulici. A naopak naši poslanci sa vôbec nezaoberali pripomienkou a ná vrhmi obč anov, napríklad s ná vrhom zá kazu benzínové ho č erpadla pred bývalú budovu tehelnína Bratislavskej ulici, alebo zá kazom dovozu odpadu z
Bratislavy, ... a mnohými ď alšími." Sú tam aj
ď alšie podstatné nepresnosti a nepravdivé
ú daje.
Chcem to uviesť na sprá vnu mieru a umožniť obč anom, aby si mohli skutoč nosti a fakty
objektívne overiť.
Novela stavebné ho zá kona č . 50/76 Zb. z
roku 2000 ukladá ú zemnoplá novaciemu orgá nu, ktorým je samosprá va obce každé 4 roky
prehodnotiť a v prípade reá lnych potrieb aktualizovať Ú PN. Mesto Pezinok má platný Ú PN
z roku 1996. MsZ v decembri minulé ho roku
schvá lilo ná vrh zadania na aktualizá ciu UPN s
tým, že v zadanísú zač lenené aj všetky Mestským zastupiteľstvom schvá lené výnimky okrem iných aj zmena funkč né ho využitia pozemku pri bývalej budove tehelnína Moyzesovej ulici, aby sa priestor v budú cnosti nemohol
využiť na stavbu benzínové ho č erpadla. Verejnou sú ťažou vybralo spracovateľa aktualizá cie - Ing. arch. Pleidla, ktorý z podkladov
zadania, platné ho Ú PN a ď alších podkladov
mesta zač al prípravné prá ce na aktualizá cii
Ú PN. Sú č asne sa so všetkými orgá nmi zač alo
prerokovanie zadania. Po komplexnom stanovisku Krajské ho ú radu v má ji t.r. MsZ zadanie
schvá lilo. Po dopracovaníná vrhu aktualizá cie
v sú lade so schvá leným zadaním a stavebným zá konom mesto vyhlá silo verejné pripomienkové konanie na obdobie 45 dní(zá kon
stanovuje č as 30 dní) a dňa 18.6. 2002 predstavilo ná vrh aktualizá cie Ú PN obč anom na
verejnom zhromaždenía vyzvalo ich na podá vanie pripomienok do 18.7. 2002 na MsÚ (č lá nok J. Pavlovič a bol uverejnený 16.6. 2002).
Dokumentá cia ná vrhu aktualizá cie bola k dispozícii obč anom v Oddelení výstavby MsÚ ,
problé mový výkres bol vystavený vo výklade
obchodu STAMET na Štefá nikovej ulici a výzva na podá vanie pripomienok bola uverejnená v Mestskej televízii. Po ukonč eníverejné ho pripomienkové ho konania 18.7. 2002,
prerokovaní pripomienok so spracovateľom
ná vrhu a zhodnotením na Oddelenívýstavby
(spolu bolo podaných 30 pripomienok) sa
uskutoč nilo ď alšie verejné zhromaždenie
obč anov, na ktorom tak mesto ako aj spracovateľ ná vrhu aktualizá cie Ú PN obozná mili
prítomných obč anov mesta s jednotlivými pripomienkami a so spôsobom ich riešenia. V

Obsahom predposlednej tohtoroč nej
vychá dzky po pamätihodnostiach ná šho
mesta budú osobitosti charakteru a podmienky života židov v Pezinku. S predná škou na tú to té mu vystú pi Mgr. Jozef Motešický z Malokarpatské ho mú zea. Podujatie sa uskutoč nívo štvrtok 3. októbra 2002
o 16.00 hod. v expozícii mú zea.
(EL)

sú č asnosti MsÚ ukonč uje prerokovanie 21 pripomienok s obč anmi, ktoríich podali, aby sa vyjasnili stanoviská . Tieto boli zapracované do ná vrhu aktualizá cie.
Je potrebné veľmi jednoznač ne povedať, že aktualizá cia nie je tvorba nové ho Ú PN, ale doplnenie a
reá lne zmeny, ktoré od platnosti Ú PN nastali. Týmto
krokom sa však nemenícelková koncepcia Ú PN a
aktualizá cia nezasahuje do lokalít, ktoré zodpovedajú reá lnym podmienkam jeho platnosti. Aktualizá cia v zá sade upravuje uplatnené výnimky z Ú PN
schvá lené MsZ a aktualizuje viaceré rezervy Ú PN,
ktoré by sa inak mali uplatňovať až po tzv. ná vrhovom období(po roku 2010). Ide o lokality na rozvoj
bývania a najmä o zač lenenie do aktualizá cie rezervy na sklá dku komuná lneho odpadu pri bývalom
ŠM Panholec a vylú č enie lokalít starej a novej jamy
tehelníz funkč né ho urč enia na sklá dkovanie komuná lnych odpadov a zá väzných č astí sú č asné ho
Ú PN.
Musím konštatovať, že mesto ako ú zemnoplá no-

vací orgá n pri príprave aktualizá cie postupuje v
sú lade s platnou legislatívou a celkový ná vrh riešenia nepovažujem za hrozbu pre obč anov mesta,
ktorá sa robíza ich chrbtom, ale naopak za zlepšenie a skvalitnenie Ú PN mesta.
Zo strany pisateľa č lá nku J. Pavlovič a je zavá dzajú ce, že poslanci MsZ a primá tor chcú obchá dzať
obč anov a bez ich pripomienok riešiť otá zky, ktoré
sa bezprostredne týkajú rozvoja mesta a zá ujmu
jeho obč anov.
Prosím obč anov mesta, aby dôsledne sledovali
prá cu našej samosprá vy, poslancov, funkcioná rov
mesta, pracovníkov MsÚ pri zabezpeč ovanía príprave ú loh zabezpeč ujú cich rozvoj mesta, aby nemali obavy vysloviť svoj ná zor, ale sledovali aj prá cu
tých, ktorínepresnými a zavá dzajú cimi informá ciami
vná šajú medzi nich nedôveru.
Ing. Ivan Pessel,
primátor mesta
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Pezinok má bohatútradíciu. Sútu viaceré vzácne pamiatky. Popri
vinárstve je známy bohatými kultúrnymi tradíciami, konajúsa tu
pravidelne podujatia nadregionálneho významu. Máme teda č o
turistom ponúknuť. Keď že Pezinč ana č íta, aj vď aka internetu, veľa
ľudí u nás i v zahranič í, pripravili sme pre nich rubriku Turistický
Pezinok, v ktorej im chceme postupne predstaviť všetky pozoruhodnosti nášho mesta a zároveň ich pozvaťna jeho návštevu.
(red.)

Malokarpatské múzeum v Pezinku sÍ
dli na ulici M.R. Š tefá nika 4.
Ná jdete ná s veľmi ľahko, pretož e sa
nachá dzame v jednej z má la zachovalý ch historický ch budov v meste.
Budova zo 17. storočia má ná dherný dvor, kde môž ete už pri vstu-

pe obdivovať obrovské vinohradnícke preše, alebo si tu chvíľu posedieť a vychutnať si atmosfé ru zašlý ch čias. Viac vá m priblíž ia už
samotné expozície.
Horné poschodie domu je venované histó rii mesta a regió nu, mapuje ž ivot spoločnosti a jej jednot-

livé sfé ry. Hneď v prvej miestnosti
vá s uvíta mestská zá stava zo 17.
storočia, ktorá je našou pý chou a po
ná ročnej rekonštrukcii, ktorou
prešla, ju konečne môž eme predstaviťaj vá m. Justícia dá vnych čias
a jej praktiky sú veľmi lá kavé té my a
v našom múzeu sa dozviete skutočne veľa. Č aká na vá s mučiarenské ná radie a stĺp hanby, a mrá z
vá m prebehne po chrbte už len pri
pohľade na ne. Vý nimočná zbierka
cechový ch predmetov, truhlíc a cínový ch ná dob je pamiatkou na početnú remeselnú komunitu, nebý valo veľkú na vtedajšie pomery.
Mesto bolo veľmi vyspelé
a bohaté . Za svoj rozvoj a
rozkvet vďačilo predovšetký m vinohradníctvu, ktoré
bolo hlavný m zdrojom príjmov väčšiny obyvateľstva.
Nemož no hovoriť o histó rii
mesta a nehovoriť o histó rii
vinohradníctva.
Najzaujímavejšia časť
expozície vá s teda čaká - v
pivniciach. Nenechajte si
ujsť starobylú pivnicu bohaté ho mešťana - vinohradníka, plnú ná dherný ch prešov
a sudov vyrobený ch z dreva
a ná dob, ná strojov a pomôcok, ktoré sa použ ívali pri
obrá baníviniča alebo pri samotnom prešovaní a spracovaní hrozna a vý robe vína. Pochopíte, ž e vinohradníctvo bolo nesmierne ná ročné povolanie a vyž ado-

valo si namá havú kaž dodennú
drinu počas celé ho roka. Priamo na
mieste, v pivniciach, s neopakovateľnou atmosfé rou, môž ete ochutnať dobré vínko, ktoré sa dorá ba v
našom vínorodom kraji dnes.
Múzeum je otvorené : utorok - piatok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
hod., sobota 9.00 - 15.00, nedeľa
13.00 - 17.00 hod. v marci až novembri (v zime je zatvorené ). Ak sa
vopred dohodneme, môž ete ná s
navštíviťkedykoľvek. Vstupné expozícia: dospelí20 Sk, deti, študenti,
vojaci, dôchodcovia 10 Sk, vý stava
5 Sk.
Jana Kipsová

