Vážený pán prednosta,
Opätovne Vás žiadame o uverejnenie nášho stanoviska na stránke mesta Pezinok v plnom znení. Máme za to, že boli poškodené naše mená a
preto trváme na našej žiados napriek tomu, že stanovisko bude uverejnené v Pezinčanovi.
Zároveň Vás žiadame, aby pôvodné vyhlásenie uverejnené na stránke Mesta Pezinok bolo podpísané autorom.
S pozdravom
Hianik Igor, Mikláš Jozef, Mizerová Božena, Šmahovský Roman, Štrbová Kvetoslava, Šipoš Marian, Tahotná Viktória
Citát Miroslav Sebesta <Miroslav.Sebesta@msupezinok.sk>:
Vážení poslanci,
Orgánmi Mesta (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.) sú primátor a mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo (ako kolek vny orgán) okrem spomínaného uznesenia neprijalo žiadne stanovisko....
Opakujem, že vaše stanovisko bude zverejnené v Pezinčanovi.
Ďakujem za pochopenie.
Miroslav Šebesta
P.S.: vašu žiadosť preposielam na vedomie aj primátorovi mesta.
-----Original Message----From: redakcia@srdcepezinka.sk [mailto:redakcia@srdcepezinka.sk]
Sent: Thursday, October 29, 2015 5:36 PM
To: Miroslav Sebesta
Subject: RE: Ziadost o zverejnenie na stranke Mesta Pezinok
Vážený pán prednosta,
na základe Vášho vyjadrenia, uvedeného nižšie, citujeme: “Webová stránka má informa vny charakter, s prezentáciou stanovísk orgánov mesta
(primátor, resp. mestské zastupiteľstvo)” Vás my, vo voľbách zvolení poslanci mestského zastupiteľstva v Pezinku, opätovne žiadame o zverejnenie stanoviska poslancov klubu Srdce Pezinka k vyjadreniu zverejnenému na webovej stránke Mesta Pezinok k prijatému uzneseniu mestského zastupiteľstva dňa 26.10.2015 o Návrhu na predĺženie doby ukončenia výstavby zimného štadióna. Stanovisko je priložené ako príloha k
tomuto mailu.
Toto stanovisko je reakcia na Aktuálnu informáciu s názvom “Predĺženie termínu výstavby zimného štadióna neprešlo o jeden hlas”, ktorá bola
uverejnená na webovej stránke Mesta Pezinok.
S pozdravom
členovia poslaneckého klubu Srdce Pezinka, menovite Marián Šipoš, Kvetoslava Štrbová, Božena Mizerová, Viktória Tahotná, Jozef Mikláš, Igor
Hianik a Roman Šmahovský
Citát Miroslav Sebesta <Miroslav.Sebesta@msupezinok.sk>:
Dobrý deň,
Doručené stanovisko bude zverejnené v najbližšom čísle časopisu
Pezinčan.
Webová stránka má informa vny charakter, s prezentáciou stanovísk
orgánov mesta (primátor, resp. mestské zastupiteľstvo) a nemá zriadené diskusné fórum.
Ďakujem za pochopenie a ostávam s pozdravom.
Miroslav Šebesta
Prednosta MsÚ
-----Original Message----From: redakcia@srdcepezinka.sk [mailto:redakcia@srdcepezinka.sk]
Sent: Thursday, October 29, 2015 11:13 AM
To: Miroslav Sebesta
Subject: Ziadost o zverejnenie na stranke Mesta Pezinok
Vážený pán prednosta,
žiadame Vás o zverejnenie: Stanoviska poslancov klubu ,,Srdce
Pezinka” k vyjadreniu zverejnenému na webovej stránke Mesta Pezinok k prijatému uzneseniu mestského zastupiteľstva dňa 26.10.2015 o
,,Návrhu na predĺženie doby ukončenia výstavby zimného štadióna”. na webovej stránke Mesta Pezinok.
S pozdravom
Členovia poslaneckého klubu Srdce Pezinka

