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UZNESENIE MsR č. 2- ...... /2020 
 

 

Mestská rada v Pezinku, v zmysle ustanovenia §18f, ods. 1, písm. d)  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

berie  na vedomie 

 

 

Informácie z činnosti ÚHK 
v znení predloženého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 



 

 

Ú t v a r  h l a v n e j  k o n t r o l ó r k y 

Správa o výsledku kontrol a z činnosti ÚHK za obdobie 17.06.2020 do 11.09.2020 

 

Kontroly: 

- V rozpracovanosti je kontrola so zameraním „Kontrola hospodárenia za rok 2019 Pezinské 

kultúrne centrum, p.o.“, ktorá bola zahájená v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

útvaru  hlavnej kontrolórky  na  I. polrok 2020,  ktorý bol schválený Mestským 

zastupiteľstvom v Pezinku dňa 16.12.2019 pod uzn. MsZ č. 1-175/2019  a  na základe 

POVERENIA na vykonanie kontrol v roku 2020,  udeleného  hlavnou  kontrolórkou  Mesta 

Pezinok  Ing. Annou Taškárovou, PhD., dňa 03.12.2019. Ku dňu zostavenia tohto materiálu je 

skompletizovaný Návrh správy o výsledku kontroly. 

- V rozpracovanosti je kontrola so zameraním „Kontrola finančného hospodárenia za rok 

2019 Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.“ Kontrola bola zahájená dňa 28.08.2020. 

    

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 

 Evid. číslo 6962/2020 – doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť na činnosť Mestskej 

polície Pezinok“ , ktoré  bolo v zákonnej lehote 5 pracovných dní (v zmysle zákona o sťažnostiach) 

doručené na podateľňu MsÚ Pezinok v listinnej podobe, doplnené o všetky náležitosti. Z obsahu 

podania je zrejmé, že sa jedná o podanie, ktoré naplnilo skutkovú podstatu sťažnosti (činnosť MsP 

Pezinok súvisiaca s preverovaním oznamu volajúceho,  ktorý  súvisel s nepovoleným spaľovaním 

biologického odpadu vo vinohradoch). Sťažnosť na postup príslušníkov MsP Pezinok prešetroval 

serž. Mgr. Igor Schwarz v období od 07.04.2020 do 09.06.2020, z prešetrenia bola vyhotovená 

písomná Zápisnica o prešetrení sťažnosti so záverom, že prešetrením nebolo zistené žiadne 

nezákonné konanie v činnosti príslušníkov MsP Pezinok a na základe týchto skutočností bola 

sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená. Zároveň však bol dohodnutý postup podávaní 

oznámení a nahlasovania činností, ktoré majú znaky o,.i. aj porušovania zákona o odpadoch,  

a ktorých riešenie je v kompetencii mesta, resp. iných orgánov ktorými sú aj napr. HaZZ Pezinok. 

O výsledku prešetrenia podanej sťažnosti bol podávajúci vyrozumený písomne zamestnancom 

útvaru HK.  

 Evid. číslo 11534/2020 – doručené podanie označené ako: „Sťažnosť“. Podanie má charakter 

žiadosti adresovanej útvaru HK o možné riešenie problému s činnosťou spoločnosti, ktorá svojou 

činnosťou narušuje kľud a kvalitné životné prostredie podávajúcich (s poukazom na vysokú mieru 

prašnosti a hlučnosti prevádzkovateľa činnosti). Útvaru HK bola poskytnutá (po vzájomnej dohode 

podávajúceho a útvaru HK) ďalšia dokumentácia, ktorá sa týka najmä obdobia predchádzajúceho 

(roky 2003 – 2008), keď bola táto činnosť prevádzkovaná inou spoločnosťou s určitými 

stanovenými podmienkami pre prevádzkovanie tejto činnosti. Mesto Pezinok (tiež ako správny 

orgán), na základe šetrení, vydal rozhodnutie, ktorým určil prevádzkovateľovi malého zdroja 

znečistenia odpadov zaplatiť poplatok za znečistenie ovzdušia v meste Pezinok ( odvolanie sa na 

ust. § 6 VZN č. 15/2020 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia platného v meste Pezinok). Predmet 

podania „prevádzka sypkého materiálu“ je naďalej v riešení aj v súvislosti s umiestnením tejto 

skládky v zóne (z pohľadu územného plánu mesta Pezinok) „Zmiešané územie s prevahou 

občianskej vybavenosti“ kde je daná činnosť neprípustná/zakázaná. V súvislosti s daným podaním 

Mesto Pezinok iniciovalo stretnutie so spoločnosťou, ktorá je v postavení prevádzkovateľa malého 

zdroja znečistenia ovzdušia (prevádzka uloženia a skladovania sypkého/piesčitého materiálu). 

Termín stretnutia je stanovený na dňa 09.09.2020.   

 Evid. číslo 14179/2020 – doručené podanie označené v predmete veci ako „Sťažnosť“. Z obsahu 

podania je zrejmé, že podávajúci poukazuje na nečinnosť MsÚ v súvislosti ním podanou žiadosťou, 

ktorá bola doručená na podateľňu MsÚ dňa 20.12.2019 podávajúcim (tiež ako zástupca vlastníkov 

bytov na Muškátovej ulici v Pezinku) a  na ktorú mu ku dňu podania predmetnej sťažnosti nebola 

zaslaná odpoveď či vyrozumenie vo veci „osadenia spomalovacieho prahu (na miestnej 

komunikácii). Podanie bolo v zmysle interných predpisov  útvarom HK odstúpené na priame 

vybavenie oddeleniu výstavby a životného prostredia MsÚ Pezinok (ďalej len „OVaŽP MsÚ 

Pezinok“). Sťažnosť bola vyhodnotená povereným zamestnancom OVaŽP ako sťažnosť 

opodstatnená a  to z dôvodu, že na písomnú žiadosť podanú dňa 20.12.2019 nebola zo strany 

referátu dopravy zaslaná odpoveď. Osadenie spomaľovacieho prahu v danej lokalite bude riešené 



 

 

montážou cez zmluvného partnera Mesta Pezinok. Podávajúci bol písomne vyrozumený -  

v písomnej odpovedi sa Mesto Pezinok vysporiadalo jednak s predmetom sťažnosti a zároveň aj 

s predmetom žiadosti.  

 Evid. číslo 14828/2020 – doručené elektronické podanie označené ako „sťažnosť na chov psov na 

adrese Cajlanská xxx“. Podľa vyjadrenia podávajúceho, a tiež na základe vedomostí útvaru HK, sa 

jedná o problém, o ktorého možnosti riešenia/vyriešenia sa Mesto Pezinok pokúsilo aj v minulosti. 

Nakoľko daná problematika je obšírna a tiež z dôvodu, že útvar HK v minulosti neparticipoval pri 

jeho riešení, bolo písomne požiadané právne oddelenie o stanovisko k riešeniu pretrvávajúceho 

problému. Právny referát pripravil návrh VZN o chove zvierat, ktoré bude (podľa schváleného 

harmonogramu) zverejnené dňa 05.10.2020 na úradnej tabuli a tiež na webovej stránke mesta, 

s možnosťou pripomienkovania zo strany verejnosti zákonom stanovenej lehote. Spracovaný návrh 

VZN bude predkladaný na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 22.10.2020 na prerokovanie a schválenie. 

 Evid. Č. 5165/2020 zo dňa 30.03.2020 - podanie označené v predmete veci ako „Sťažnosť“.  

Samotné podanie má 2 listy písaného textu a 2 prílohy. Podanie bolo zo strany splnomocnenca pre 

etiku skúmané v súvislosti s platným Etickým kódexom volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok, nie z pohľadu iných platných právnych predpisov SR. Splnomocnenec pre etiku 

(zamestnanec útvaru HK) konštatuje, že vyjadrenie poslanca MsZ v Pezinku p. M.P. v niektorých 

častiach jeho verejného prejavu, ktorý bol zaznamenaný počas zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, nie je v súlade s ETICKÝM KÓDEXOM volených predstaviteľov samosprávy 

Mesta Pezinok v znení neskoršieho dodatku. Vybavenie predmetného podania tvorí prílohu tohto 

materiálu. Občan sa obrátil so svojím podnetom aj na Okresnú prokuratúru Pezinok. Okresná 

prokuratúra v PK požiadala o podklady začiatkom júna tohto roka k tomuto podaniu, odposlané 

boli na okresnú prokuratúru dňa 16.06.2020. Do dnešného dňa (09.09.2020) nedisponuje MsÚ 

spätnou informáciou zo strany Okresnej prokuratúry Pezinok. Mesto Pezinok predložilo svoje 

stanovisko k predmetnému podaniu aj verejnej ochrankyni práv. Dňa 31.08.2020 bolo na MsÚ 

doručené podanie, v ktorom verejná ochrankyňa práv podnet občana podľa ustanovenia § 15 ods. 1 

pism. c) zákona o verejnom ochrancovi práv odložila. Zároveň si dovoľujeme toto podanie dať do 

pozornosti poslancom MsZ Pezinok podľa ods. 14, Článku II. tohto kódexu, tzn. aby sa týmto 

porušením etického kódexu zaoberali na svojom najbližšom zasadnutí. Vybavenie predmetného 

podania útvarom HK je prístupné na http://www.pezinok.sk/00/uhk5165.pdf. 
 Evid. číslo 18295/2020 zo dňa 24.06.2020 – doručené podanie označené v predmete veci ako: 

„Sťažnosť na pouličné osvetlenie-obťažovanie nadmerným svetlom podľa § 127 občianskeho 

zákoníka 40/1964 v znení neskorších predpisov“. Predmetné podanie nemalo charakter sťažnosti 

podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a však z obsahu podania 

bolo zrejmé, že sa jedná o žiadosť adresovanú zo strany obyvateľov BD na ul. Obrancov mieru 

v Pezinku. Dňa 29.06.2020 bolo zabezpečené a vykonané mechanické „sklopenie pouličného 

osvetlenia“ umiestneného na stĺpe/stožiari verejného osvetlenia. Podávajúca bola písomne 

vyrozumená o tomto riešení vybavenia jej žiadosti zamestnancom útvaru HK.  

 Evid. číslo 18283/2020 zo dňa 24.06.2020 – doručené podanie označené v predmete veci ako: 

„Sťažnosť na nečinnosť mesta Pezinok ohľadom mojich žiadostí“. Predmetné podanie sa skladá 

z dvoch častí – v jednej časti je sťažnosťou a v druhej jeho časti ako podnetom na preverenie 

postupu pri vybavovaní žiadosti. Nakoľko do procesu vybavovania tohto podania vstupovali 

a v predmete sťažnosti konali viaceré oddelenia MsÚ v Pezinku, predmetné podanie bude 

vybavované z pozície útvaru HK v lehote určenej zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov.  

 Evid. číslo 18309/2020 zo dňa 24.06.2020 – doručené podanie označené v predmete veci ako: 

„Petícia za podporu prevádzok v nájomných priestoroch mesta Pezinok“. O doručenej petícii 

občanov, ktorá mala charakter žiadosti (s možným návrhom riešenia) bolo informované MsZ 

v Pezinku primátorom mesta dňa 25.06.2020 na jeho zasadnutí. MsZ v Pezinku. Výsledkom širokej 

diskusie poslancom MsZ v Pezinku bolo prijatie Uznesenia MsZ č. 1-77/2020,  ktorým bola zadaná 

úloha MsÚ v Pezinku pripraviť spôsob ako kompenzovať nájom a záber verejného priestranstva na 

prevádzky počas sezóny 2020. Predmetnú petíciu evidoval a vybavoval útvar HK. Výsledok 

vybavenia predmetu petície bol zverejnený na webovej stránke mesta www.pezinok.sk (záložka 

„Úradná tabuľa“)  v období od 23.07.2020 do 31.08.2020. Osoba určená na styk s orgánom 

verejnej moci bola písomne vyrozumená o vybavení petície a tiež o následných úkonoch, ktoré 

bude potrebné zo strany orgánov mesta vykonať aby bola petícia vybavená v plnom rozsahu 

http://www.pezinok.sk/00/uhk5165.pdf
http://www.pezinok.sk/


 

 

(schválené MsZ v Pezinku dňa 13.08.2020 VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších VZN a  schválenie zníženia nájomného v nebytových priestoroch a na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Pezinok v súvislosti s pandémiou koronavírusu v zmysle 

predkladaného materiálu, resp. v zmysle prijatého uznesenia na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 

24.09.2020).  

 Evid. číslo 18767/2020 zo dňa 30.06.2020 – doručené podanie označené v predmete veci ako: 

„Sťažnosť“. V súvislosti s predmetom podania (sťažnosť vlastníkov BD voči prevádzke 

nachádzajúcej sa v nebytových priestoroch BD) bolo v období od 07.07.2020 do 31.07.2020 

vykonaných niekoľko náhodných kontrol zamestnancom OVaŽP MsÚ Pezinok,  zamestnancom 

útvaru HK a  tiež MsP Pezinok, ktorá bola požiadaná o zvýšenú hliadkovú činnosť v sledovanom 

období (dohľad nad dodržiavaním VZN o verejnom poriadku). V sledovanom období neboli 

zaznamenané žiadne negatívne aspekty správania sa návštevníkov prevádzky umiestnenej v BD na 

ul. Farskej v Pezinku. O vybavení podnetu zo strany Mesta Pezinok (t.j. v zmysle kompetencií, 

ktoré prislúchajú jednotlivým oddeleniam MsÚ v Pezinku a tiež MsP Pezinok) bol telefonicky 

a  následne aj elektronicky informovaný podávajúci.  

 Evid. číslo  zo dňa 01.07.2020 – doručené podanie poslanca MsZ v súvislosti s preskúmaním 

dodržania VZN č. 1/2019. Odpoveď zo strany útvaru HK je ku dňu skompletizovaná a v najbližších 

dňoch pripravená na odoslanie. 

 Evid. číslo 18918/2020 zo dňa 01.07.2020 – doručené elektronické podanie označené v predmete 

veci ako „ Sťažnosť a  žiadosť o informáciu“. Z obsahu podania nebolo zrejmé, čoho sa podávajúci 

svojim podaním domáha a  o  akú informáciu žiada (anonymný podávajúci poukazoval o.i. „na 

povinnosť dodržiavania opatrení v období šírenia koronavírusu zo strany organizátorov  pri 

organizovaní akcií v meste, na výskyt „korony“ v Pinelovej nemocnici, na priebeh posledných 

zastupiteľstiev“ a iné). Na základe týchto skutočností bola podávajúcemu zaslaná výzva 

zamestnancom útvaru HK (v elektronickej podobe) na doplnenie jeho podania i s poskytnutím 

potrebných informácií, ktoré je si možné dohľadať na webovej stránke mesta (napr. aj poučenie, 

aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z., 

aký je zákonný postup pri podaní sťažnosti a  iné potrebné informácie súvisiace kompetenciami 

Mesta Pezinok alebo MsP Pezinok). Podávajúci, v termíne určenom vo výzve, svoje podanie nie 

len že nedoplnil ale ani iným spôsobom nezareagoval na písomnú výzvu.    

 Evid. číslo 18941/2020 zo dňa 01.07.2020 – doručené podanie občana, ktorý svoju písomnú 

„Sťažnosť na Referát životného prostredia mesta Pezinok“ (zo dňa 31.05.2020) adresoval SIŽP, 

ktorá Mestu Pezinok predmetné podanie „postúpila na priame vybavenie“. Z obsahu je zrejmé, že 

toto podanie smeruje voči zamestnancom referátu životného prostredia, ktorí nekonali v súvislosti 

s nahlásením čiernej skládky odpadu podávajúcim v r. 2018.  Podanie bolo pridelené na  vybavenie 

(v zmysle prislúchajúcich kompetencií OVaŽP MsÚ Pezinok), ktorého zamestnanec predmet 

sťažnosti preskúmal a následne túto sťažnosť vyhodnotil ako neopodstatnenú, nakoľko čierna 

skládka odpadu (ako sa uvádza v podaní) sa na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby 

nenachádzala,  vlastník pozemku vykonal všetky potrebné úkony súvisiace s vyčistením pozemku. 

Mesto Pezinok v danej veci v zmysle kompetencií, ktoré mu prislúchajú zo zákona o odpadoch, 

viacej nekonalo.    

 Evid. číslo 19689/2020 zo dňa 09.07.2020 – doručené elektronické podanie vo veci: „Sťažnosť – 

urgencia“- vo veci nečinnosti SÚ. Predmetné podanie neobsahovalo všetky náležitosti podania 

v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a  však z obsahu 

podania vzišla potreba preverenia skutočností uvádzaných podávajúcou. Útvar HK celú záležitosť 

konzultoval so zamestnancom SÚ, ktorému bol spis v danej veci pridelený. Z vyjadrenia 

zamestnanca SÚ a zo spisovej dokumentácie je preukazné, že v danej veci sa koná. Podávajúca 

bola zamestnancom útvaru HK písomne vyrozumená (do e-mailovej schránky podávajúcej)  o stave 

riešenia ňou uvádzaného problému súvisiaceho s nelegálne postavenou stavbou v susedstve.  

 Evid. číslo 21808/2020 zo dňa 14.08.2020 – doručená petícia za zachovanie a zveľadenie verejnej 

zelene – parčíka na križovatke ulíc Meisslova a Záhradná č. 1 až 9. Ku dňu zostavenia tohto 

materiálu je petícia v riešení. 

 Evid. číslo 22581/2020 zo dňa 25.08.2020 – doručené písomné podanie vo veci: „Sťažnosť“ – 

z obsahu je zrejmé, že podávajúci poukazuje na vypúšťanie splaškových vôd na pozemky 

v susedstve. Podanie nie je sťažnosťou v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 



 

 

neskorších predpisov  a  však je ho potrebné vnímať z viacerých aspektov ( možné porušenie VZN 

o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, tiež konanie  fyzickej osoby je možné posudzovať aj 

podľa zákona o priestupkoch a iné). Podanie bude v rámci svojich kompetencií riešiť OVaŽP MsÚ 

Pezinok v súčinnosti s MsP Pezinok a tiež SÚ.  

 Evid. číslo 22889/2020 zo dňa 31.08.2020 -  doručený elektronické podanie občana, ktoré malo 

viac-menej charakter žiadosti, ktorá súvisela s  riešením kontajnerového státia na rohu ulíc 

Dobšinská – Sládkovičova a to z pohľadu : a) stáleho hromadenia sa odpadu a  s tým súvisiaceho 

premnoženia hlodavcov; b) vybudovania nového kontajnerového státia. Podnet bol vybavovaný 

zamestnancom OVaŽP MsÚ Pezinok, podávajúci bol informovaný elektronicky (na e-mailovú 

adresu uvedenú v podaní).  

 Telefonická požiadavka adresovaná na útvar HK (dňa 04.08.2020), súvisiaca s vybavením Pt 

4/2019 (požiadavka o bližšiu informáciu požadovaná zo strany zástupcu petičného výboru 

v súvislosti s podanou petíciou) – petícia bola vybavovaná povereným zamestnancom OVaŽP MsÚ 

Pezinok. Zamestnanec útvaru HK preveril stav plnenia úloh, ktoré súviseli vybavením tejto petície.  

Zástupca petičného výboru bol písomne informovaný o stave plnenia úloh, ktoré súviseli 

s naplnením prísľubu zo strany Mesta Pezinok s vyriešením komplikovanej situácie, ktorá súvisí 

s dopravnou situáciou na miestnych komunikáciách v meste.  

 

 Ďalšia činnosť útvaru HK:  

 kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr (náhodný výber zo zverejnených dokumentov 

na webovom sídle mesta Pezinok, resp. na webovom sídle organizácií  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Pezinok, konkrétne MPS, p.o., PKC, p.o., MM, p.o., PMS, s.r.o.) – zamestnanci 

MsÚ a organizácie sú upozorňované na zistené nedostatky e-mailom s povinnosťou ich odstránenia 

(termín určí útvar HK) a následného informovania zamestnanca útvaru HK, že nedostatky boli 

odstránené,  

 spolupráca a metodická pomoc pri riešení problematiky v oblasti účtovníctva (MsÚ a prís.org.), 

 spracovanie stanoviska k návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR. 

 

Ostatná činnosť útvaru HK:  

 účasť HK a zamestnanca útvaru HK pri odovzdávaní a preberaní agendy riaditeľa obchodnej 

spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o., priamo súvisiacej s postavením konateľa obchodnej spoločnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku, dňa 10.09.2020 

spracovala: Ing. Anna Taškárová, PhD. 



 

 

      Mgr. Renáta Fabiankovičová 

                    


