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Pokazený mestský rozhlas už čoskoro 
nahradí rozhlasové FM vysielanie
Čakáme už iba na prevádzkové povolenie
Práce na vybudovaní FM rozhlasového vysielača pre mestské 
rádio v Modre sú ukončené. Spoločnosť Média Modra s.r.o. po-
žiadala koncom minulého mesiaca Telekomunikačný úrad SR 
o vydanie prevádzkového povolenia pre rozhlasové vysielanie. Po-
volenie by mal úrad vydať najneskôr do šiestich týždňov od doru-
čenia žiadosti, potom bude možné spustiť rozhlasové vysielanie. 

Práce na výstavbe vysielača sa 
zdržali z dôvodu rekonštruk-
cie objektu vodojemu Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, na 
ktorom je vysielač umiestnený. 

Pôvodne sa predpokladala in-
štalácia vysielacej technológie 
v mesiacoch apríl a máj, spo-
ločnosť BVS a. s. však pristú-
pila k rozsiahlej rekonštrukcii 

objektu vodojemu v mesiacoch 
jún a júl. Mnohí Modrania si ur-
čite všimli, že nad bývalým Zla-
tým Hroznom svieti vynovený 
objekt. až po ukončení rekon-
štrukcie bolo možné inštaláciu 
vysielacej technológie dokon-
čiť. Predpokladáme teda, že pre-
vádzkové povolenie bude doru-
čené a rádio Modra spustí svoje 
vysielanie ešte pred tohtoročným 
vinobraním. Jeho hlavnou úlo-

hou bude prinášať informácie 
a oznamy pre obyvateľov mes-
ta o pripravovaných a prebieha-
júcich aktivitách v Modre. Preto 
prosíme všetky občianske zdru-
ženia a nekomerčné organizácie 
pôsobiace na území mesta, aby 
nám informácie o svojej činnos-
ti a pripravovaných podujatiach, 
o ktorých chcú informovať verej-
nosť, zasielali na e-mailovú ad-
resu spravy@radiomodra.sk. 
Dobrá správa je, že vysielanie 
takéhoto typu oznamov a správ 
nebude spoplatnené.

Andrea PELIKÁNOVÁ, 
konateľka spoločnosti Média 

Modra s.r.o.

Telocvičňa pri ZŠ Vajanského
V schválenom rozpočte mesta Modry pre rok 2013 bolo vyčlene-
ných viac ako 900 000 € na kapitálové výdavky, o ktorých sme Vás 
informovali vo februárovom aj aprílovom vydaní MZ. Vyplývajúc 
z predložených materiálov od mestského úradu k hospodáreniu 
mesta za 1. polrok 2013, sa žiaľ nepodarilo použiť ani 10% z týchto 
prostriedkov a začať obstarávať či realizovať aspoň niektoré po-
trebné investície (ZŠ Vajanského, Hviezdoslavova ulica, chodníky). 

Veríme ale, že v druhom polro-
ku sa podarí dohnať zameškané 
a aspoň žiaci ZŠ Vajanského sa 
po desiatkach rokov dočkajú no-
vej podlahy v telocvični, ktorá je 
v dezolátnom stave. Tu sa nám po 
rokoch podarilo nadobudnúť sú-
hlas na realizáciu opráv a investí-
cií v tejto budove a preto MsZ 

schválilo na májovom zasadnutí 
prostriedky na výmenu palubov-
ky. Dúfame, že sa čím skôr po-
darí vedeniu ZŠ v spolupráci so 
zodpovednými pracovníkmi MsÚ 
obstarať a realizovať túto rekon-
štrukciu. Žiaci by sa tak mohli 
dočkať novej telocvične už na jar!
Sme zo skúseností presvedče-

ní, že postupné opravy a investí-
cie do škôl, škôlok, chodníkov 
či ciest sú nutnými investíciami 
vedúcimi nielen k skvalitneniu 
života občanov a ich bezpečnos-
ti, ale sú prospešné aj z hľadiska 
znižovania výdavkov na energie 
a ďalšie opravy. Preto považuje-
me tieto za prioritné a preto sme 
aj presadili schválenie prostried-
kov na takéto investície. Ostáva 
nám dúfať, že budú tieto pros-
triedky aj efektívne využité a že 
sa mestu s príslušnými organi-
záciami podarí čo najviac z nich 
zrealizovať.

Jakub LIŠKA, Marián GA-
VORNÍK, Ján ZIGO, Michal 
PETRÍK, Juraj PETRAKO-
VIČ, poslanci MsZ v Modre

O čom rokovali modranskí poslanci
Na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 25. júla 2013 rokovali 
poslanci aj o nasledovných témach. Plné znenia uznesení nájdete 
na http://www.modra.sk/?id=86. Na júlovom rokovaní boli prí-
tomní poslanci: JUDr. D. Bučurič, M. Dugovičová, S. Gabriš, Ing. 
M. Gavorník ,PhDr. V. Jančovičová, Ing. J. Jašek, Mgr. art. J. Liš-
ka, B. Manák, Mgr. J. Petrakovič, M. Petrík, Mgr. J. Peržo, Ing. 
J. Zigo. Poslanec JUDr. A. Soldán svoju neúčasť ospravedlnil. Za-
sadnutie MsZ viedol zástupca primátorky – poslanec M. Petrík.

Mestské zastupiteľstvo potvr-
dilo uznesenie, ktoré schválilo 
MsZ 20. 6. 2013, ktorého výkon 
bol primátorom mesta pozasta-
vený. Podľa zákona 369/1990 
Zb. MsZ upravuje § 11 ods. 5 
štatútu Mesta Modra nasledov-
ne: 1. v bode i) pôvodné znenie 
„určovať organizácia mestského 
úradu a určovať plat primátora 
a hlavného kontrolóra“ sa na-

hradzuje znením: „určovať plat 
primátora, hlavného kontrolóra 
a zásady odmeňovania poslan-
cov.“ 2. v bode j) pôvodné zne-
nie „schvaľovať poriadok odme-
ňovania zamestnancov mesta, 
vypracovaný podľa osobitného 
predpisu, ako aj ďalšie predpi-
sy“ nahradzuje znením: „schva-
ľovať predpisy mesta vo veciach, 
ktoré nie sú zákonom vyhrade-

né k schváleniu primátorom, ak 
si ich schválenie MsZ vyhradí; 
schvaľovať štatút tlačových pe-
riodík, rozhlasového vysielania, 
šírenie programov alebo obra-
zových a zvukových informá-
cií prostredníctvom vysielačov, 
káblových rozvodov, a iných 
prostriedkov určených na prí-
jem verejnosťou, napríklad te-
levízneho vysielania, vysielania 
prostredníctvom internetu ale-
bo poskytovania audiovizuálnej 
služby, ktorých vydavateľom, 
prevádzkovateľom vysielania, 
vysielateľom alebo poskytovate-
ľom je Mesto Modra, právnické 
osoby zriadené alebo založené 
mestom Modra a právnické oso-
by, ktoré sú ovládané Mestom 

Modra v zmysle § 66a zákona 
513/1991 Zb.“

Mestské zastupiteľstvo v Mod-
re určilo, že na rokovaní MsZ 
predložený návrh Štatútu period-
ika Modranské zvesti je pracov-
ným materiálom pre rokovanie 
komisií MsZ. Zároveň MsZ po-
žiadalo mestský úrad o pred-
loženie určeného návrhu Štatú-
tu periodika Modranské zvesti 
na najbližšie rokovanie komisií 
MsZ a následne ho predložiť na 
najbližšie rokovanie MsZ. 

Poslanci MsZ požiadali hlavnú 
kontrolórku o vykonanie kon-
troly súladu zmluvy uzatvorenej 
medzi Mestom Modra a Občian-
skym združením pri Veštíkovej 
horárni 23. 5. 2013.

(red, podľa: www.modra.sk)
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