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primá tora mesta Ing. Ivana Pessela
l Pán primátor, rekonštrukcia
Starej radnice sa pomaly konč ía
č o nevidieť bude odovzdaná do
už ívania. Č o všetko tomu predchádzalo a kedy sa obč ania
mesta doč kajú jej otvorenia?
- Na zá klade výsledkov ostatného
kontrolného dň a 16. októ bra sa
zač alo preberacie konanie, č o je
predpokladom na vypísanie kolaudač ného konania a ak všetko dobre
dopadne oficiá lne rekonštruovanú
Starú radnicu našim obč anom odovzdá me koncom novembra alebo
zač iatkom decembra. A č o tomu
predchá dzalo?
To č o naši obč ania mali možnosť
pozorovať poč as rekonštrukcie od
minulého roku je prakticky len
vrcholom viacroč nej prá ce mesta,
projektantov, orgá nov pamiatkovej
starostlivosti, štá tnej sprá vy a
ostatných zainteresovaných inštitúcií. Radnica bola zapísaná do
Ú stredného zoznamu kultúrnych
pamiatok 17.7. 1963. Prakticky od
tohto č asu sa mesto snažilo ná jsť
spôsob jej rekonštrukcie.
V tom č ase slúžila Okresnému
archívu, Ľ udovej škole umenia,
Klubu dôchodcov, Technickým službá m a predajni výsekového mäsa.
Prvý vá žny krok urobilo mesto v
roku 1985, keď v spoluprá ci s Ú tvarom hlavného architekta bývalého
Okresného ná rodného výboru objednalo v Krajskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave Zá mer pamiatkovej obnovy a Architektonický
výskum s programom pamiatkových úprav, ktorý bol dopracovaný
v roku 1986 pod vedením Ing. arch.
Rená ty Hriadeľovej a slúžil ako zá väzný podklad pre spracovateľa
štúdie a projektovej úlohy. Toto od
roku 1988 realizoval Stavoprojekt
Piešťany pod vedením Ing. arch.
Ľ ubomíra Mrň u a Ing. arch. Bohuslava Perneckého.

(Pokrač ovanie zo 4. strany)

Nejde tu teda o žiadne "opakujú ce
tajnostkárstvo, aký m sa zastupiteľstvo, primátor a ú rad pokú sili
schváliťniektoré opatrenia v rámci
Ú P CMZ" a v prípade schvaľovacieho procesu Aktualizá cie Ú PN
nejde aj o prerokovanie a schvaľovanie Ú P CMZ.
- Člá nok J. Pavlovič a bol uverejnený v č ase prebiehajúceho pripomienkového konania k aktualizá cii
Ú PN, pred verejným predstavovaním konceptu riešenia spracovateľom Ing. arch. Pleidlom dň a 18.6.
2002, na ktorom vysvetlil i ná vrh
lokalizá cie sklá dky odpadu v území
pri Panholci, ktorá je v pôvodnom
Ú PN schvá lená ako rezerva a ná vrh na zrušenie lokalizá cie sklá dok
v starej i novej jame, č o je v schvá lenom zadaní Aktualizá cie Ú PN a
preto som považoval citá ciu v
č lá nku o troch sklá dkach v meste

Dispozič nériešenie rekonštrukcie rá talo s vytvorením obchodných prevá dzok a reštaurá cie na
prízemí, vytvorením nových prevá dzkových priestorov pre Ľ udovú
školu umenia a obradnú miestnosť
mesta na I. poschodí a v podkroví s
Mestskou galériou, architektonickým ateliérom a apartmá nom pre
potreby mesta. Po odsúhlasení

voľovala už v tom roku stavbu zač ať. Dôležitým impulzom pre zač atie stavby bol rok 2000, keď mesto
vydalo komuná lne obligá cie vo
výške 30 milió nov Sk a proces realizá cie rekonštrukcie Starej radnice
sa mohol koneč ne zač ať.
V roku 2001 sa na zá klade verejnej obchodnej súťaže stal dodá vateľom stavby Unicostav Pezinok

V piatok 18. októ bra bola slávnostne odovzdaná do užívania nová cesta
na Radničnom námestí.
Snímky (mo)
projektu orgá nmi pamiatkovej starostlivosti novovzniknutý Architektonický ateliér B.P. pod vedením
Ing. arch. Bohuslava Perneckého v
roku 1995 spracoval Architektonický ná vrh a zadanie stavby.
V tom istom roku pod vedením
Ing. arch. Havlíka bola spracovaná
inventarizá cia slohových prvkov na
stavbe ako podklad na spracovanie Projektu na stavebné povolenie, ktorý spracoval A.A.B.P. pod
vedením Ing. arch. Bohuslava Perneckého v roku 1996 a Obvodný
úrad životného prostredia v Pezinku dň a 1.7. 1996 vydal na
stavbu stavebné povolenie. Ekonomická situá cia mesta však nedo-

(riaditeľZoltá n Raška) a stavebný
dozor Portik (riaditeľIng. Pavol Skovajsa). Pamiatkový ústav v Bratislave v rá mci pamiatkového dozoru
menoval Mgr. Elenu Sabadošovú.
Pre stavebnotechnickézvlá štnosti
krovu mesto stavbu zredukovalo s
tým, že upustilo od riešenia podkrovia. Galéria sa z podkrovia presunula do plá novaných priestorov
obradnej miestnosti a premiestnením Zá kladnej umeleckej školy do
iných priestorov vznikli možnosti na
vytvorenie reprezentač ných priestorov mesta na I. poschodí.
Pre zvlá štnosti stavby a množstvo zaujímavých prvkov, ktoréboli
odhalenépri rekonštrukč ných prá -

ako zá važnú nepresnosť. Za nepravdivépovažujem vyjadrenie J.
Pavlovič a o lokalizá cii novej
sklá dky odpadov: ...odkiaľvie pán
primátor akú skládku odpadov a
kde chcú obč ania, keď s nimi na
tú to tému takmer nediskutuje? Pritom aj J. Pavlovič vie, že platný
Ú PN, na ktorom sa pri jeho príprave podieľal, má schvá lenú rezervu po ná vrhovom období Ú PN
pri Panholci a Aktualizá cia Ú PN
rieši jej zač lenenie do Ú PN pre
súč asné obdobie a predpoklad
zrušenia lokalít na sklá dkovanie
odpadov v starej a novej jame v
tehelni, na č om má me spoloč ný
zá ujem. Za ďalšiu nepravdu považujem: Zdá sa nám neserió zne
voči nám - obč anom, že naše zastupiteľstvo ide opäť(?) prerokú vať
vý znamný dokument bez toho, aby
nás zrozumiteľne informovalo, aké
bude mať rozhodnutie poslancov

dô sledky na nás všetký ch. Ubezpeč ujem p. Pavlovič a i obč anov
mesta, že Aktualizá cia Ú PN sa rieši
v súlade s platnou legislatívou. Nad
rá mec zá kona bol predĺžený č as
pripomienkového konania (na 45
dní) a pripravili sme dve verejné
zhromaždenia obč anov, aby sme
spoloč ne prerokovali sporné
otá zky a pripomienky i napriek tomu, že to zá kon výslovne nepožaduje.
Som presvedč ený, že primá torovi
a Mestskému zastupiteľstvu vždy
išlo a ide o to, aby rozvoj mesta bol
v súlade so zá ujmami jeho obč anov.
Mrzí ma, že diskusiu o takom zá važnom probléme ako je Aktualizá cia Ú PN riešime prostredníctvom
našich médií, a nie na verejných
zhromaždeniach a v rá mci pripomienkových konaní. Bolo by to podstatne efektívnejšie. Mnohéotá zky
sa riešili prostredníctvom komisií
MsZ, osobným prerokovaním pri-

cach a požiadaviek Pamiatkového
ústavu sa v rokoch 2001 a 2002
vykonal nový reštaurá torský
výskum pod vedením akad. sochá ra Miroslava Rybá ra, archeologický prieskum pod vedením PhDr.
Petra Baxu, dodatkový stavebnohistorický výskum a fotodokumentá cia pod vedením Mgr. Eleny Sabadošovej, dodatoč ný reštaurá torský prieskum interiérov pod vedením akad. sochá ra Miroslava Polgá ra a reštaurá torský zá mer ná stenných malieb pod vedením
akad. maliara Juraja Dolná ka a
akad. maliara Alexeja Krašenič a.
To všetko si vyžiadalo aby Generá lny projektant A.A.B.P. pod vedením Ing. arch. Bohuslava Perneckého prepracoval projekt. Podľa
nových statických posudkov od
Ing. Kohúta a meraní pohybu
stavby realizač ný projekt a projekt
zmien stavby pred dokonč ením
stavby spracoval Konštrukt pod
vedením Ing. Vincenta Kabá ta.
Mnohé otá zky sme museli riešiť
takpovediac za pochodu. K tomu
prispeli pravidelnétýždennékontrolnédni. Kvalitu prá c a výber dodá vateľov umeleckých a reštaurá torských prá c sledoval nielen stavebný dozor Ing. Pavol Skovajsa,
vedúci oddelenia výstavby Ing.
Michal Ondrovič , funkcioná ri
mesta, pamiatkový dozor Mgr.
Elena Sabadošová ale i kontrolné
komisie MsZ.
Výsledky tejto neľahkej dlhodobej tímovej prá ce všetkých, ktorí sa
na príprave a realizá cii tejto najvýznamnejšej stavby mesta za posledné obdobie podieľali, budú
mať možnosť naši obč ania a ná vštevníci mesta posúdiť pri otvorení Starej radnice, keď sa budú
môcť dozvedieť i ďalšie podrobnosti o príprave, realizá cii stavby
ako aj o výsledkoch výskumov.
Chcem sa úprimne poďakovaťvšetkým, ktorí sa o toto dielo zaslúžili.
(r)

pomienok s ich podá vateľmi, orgá nmi štá tnej sprá vy, dotknutými organizá ciami a spracovateľom.
Nikdy som oprá vnenépripomienky k opodstatneným problémom
mesta nepersonifikoval, ale snažil
som sa ich riešiť č i už vo vlastnej
kompetencii v rá mci MsÚ , alebo v
MsZ. Vá žim si odbornévedomosti
p. Pavlovič a a jeho zá ujem riešiť
otá zky rozvoja mesta a preto ak má
pocit, že som chcel jeho osobu poškodiť pred komuná lnymi voľbami
(č lá nky boli napísanév júni a auguste), nie je to pravdou, ale i napriek tomu sa mu ospravedlň ujem.
Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Po uverejnení oboch stanovísk
považujeme riešenie tohto problému na strá nkach Pezinč ana za
ukonč ené, preto sa k nemu už nebudeme vracať.
Redakcia

