
Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 17.09.2020          bod: 15.1 
 
 

15. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady 
(voľba tajným hlasovaním) 

 
 
PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 

 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a bodu 13.13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 17.01.2019 
 

zriadiť (zvoliť) 
komisiu 

na kontrolu výsledkov tajného hlasovania 
o voľbe členov mestskej rady 

 
Zloženie komisie: 

1. (poslanec MsZ), predseda komisie 
2. (poslanec MsZ), člen komisie 
3. Mgr. Renata Gottschallová, členka komisie (zamestnankyňa mesta) 

 
Úlohy komisie: 
uskutočniť všetky úlohy v súvislosti s tajným hlasovaním o voľbe členov mestskej rady 
v zmysle bodu 13.13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 
17.01.2019. 
 
Navrhovaní členovia 

1. Mgr. Martin Dulaj, vo voľbách kandidoval ako kandidát na poslanca za KDH 
2. Mgr. Richard Oravec, vo voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát 

 
Uskutoční sa proces tajného hlasovania, jednotlivým poslancom bude rozdaný hlasovací 
lístok na voľbu členov Mestskej rady. 
 



Dôvodová správa 
 
Voľba členov mestskej rady je upravená v rokovacom poriadku MsZ, v bode 13.12. je uvedené, že sa 
volí tajným hlasovaním. 
 
V zmysle ustanovenia bodu 13.13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 
17.01.2019: „Ak má zastupiteľstvo na programe rokovania rozhodovanie, ktoré má prebehnúť tajným 
hlasovaním, hlasuje sa o vopred presne sformulovanom znení návrhu uznesenia a osobitne 
označenými hlasovacími lístkami, ktoré sa rozdajú všetkým poslancom. Na celý priebeh tajného 
hlasovania dozerá trojčlenná komisia zvolená na tento účel mestským zastupiteľstvom, ktorá 
spočítava hlasy a informuje o výsledku tajného hlasovania. 
 
Predseda komisie oznámi po sčítaní hlasov 
- počet vydaných hlasovacích lístkov, 
- počet poslancov, ktorí hlasovali za predložený návrh, 
- počet poslancov, ktorí hlasovali proti predloženému návrhu, 
- počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, 
- počet poslancov, ktorí prípadne neodovzdali hlasovacie lístky a 
- počet prípadne neplatných hlasov. 
 
Na základe oznámenia komisie primátor následne skonštatuje výsledky tajného hlasovania a buď 
prijaté uznesenie zaznamená do zápisnice alebo sa do zápisnice skonštatuje, že navrhované uznesenie 
nebolo prijaté.“ 
 
V zmysle § 15 Komisie, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 
„(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány. 
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac 
jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa 
vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.“ 
 
Spracoval dňa 11.09.2020 
Mgr. Peter Štetka 
 



Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 17.09.2020          bod: 15.2 
 
 

15. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady 
 (voľba tajným hlasovaním) 

 
 
PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 

 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 
 a bodu 13.12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 17.01.2019 

 
zvoliť 

 
nových členov Mestskej rady 

tajným hlasovaním: 
 

1. Mgr. Martin Dulaj 
2. Mgr. Richard Oravec 
 

Dôvodová správa 
 
Zriadenie Mestskej rady a voľbu jej členov upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v neskorších predpisoch: 
 
§ 10 Základné ustanovenie, ods. 2: 
„(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a 
poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje 
orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.“ 
 
§ 13 ods. 4: 
„(4) Starosta 
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a 
podpisuje ich uznesenia“ 
 
§ 13b Zastupovanie starostu ods. 2: 
„(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.“ 
 
§ 14 Obecná rada: 

 „§ 14 
Obecná rada 

 



(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné 
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek 
odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 
  
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, politických hnutí a poslancov bez politickej príslušnosti v obecnom zastupiteľstve. 
  
(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa 
rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. 
  
(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta 
alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. 
  
(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie 
uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.“ 
 
V bode 13.12. nového rokovacieho poriadku je upravená voľba Mestskej rady a to, že sa volí tajným 
hlasovaním. 
 
 
§ 16 Obecný úrad, ods. 2 písm. a) a b): 
„(2) Obecný úrad najmä 
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou 
písomností obce, 
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady 
a komisií“ 
 
§ 17 Prednosta obecného úradu, ods. 3: 
„(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 
poradným.“ 
 
§ 18f Úlohy hlavného kontrolóra, ods. 2: 
„(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom 
poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.“ 
 
§ 24 Orgány mesta, ods. 3: 
„(3) Úlohy obecnej rady a obecného úradu plní v mestách mestská rada a mestský úrad.“ 
 
§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov, ods. 4 písm. a) a b): 
„(4) Poslanec je oprávnený najmä 
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy, 
b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce“ 
 
 
Uznesením MsZ č. 6/2019 zo dňa 17.01.2019 zvolilo MsZ osem členov MsR 
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2019-01-17/uznesenie2019-006.pdf 
 
Poslanec JUDr. Roman Mács sa dňa 30.03.2020 na MsZ vzdal členstva v MsR. 
Poslanec Mgr. Peter Kremský sa dňa 25.06.2020 vzdal mandátu poslanca MsZ (členom MsR môže byť len 
poslanec MsZ). 
 
MsR mala v pôvodnom zložení osem členov. Preto sa navrhuje zvolenie dvoch členov; návrh rešpektuje zloženie 
MsR podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
 
Ak má zastupiteľstvo na programe rokovania rozhodovanie, ktoré má prebehnúť tajným hlasovaním, hlasuje sa o 
vopred presne sformulovanom znení návrhu uznesenia a osobitne označenými hlasovacími lístkami, ktoré 
sa rozdajú všetkým poslancom. 
 
Spracoval dňa 11.09.2020 
Mgr. Peter Štetka 


