
INFORMÁCIE   Z  ČINNOSTI   MsÚ   a   ÚHK                                  27. 

 
 
ÚTVAR PREDNOSTU 
 

1. Kontroly prokuratúry na stavebnom úrade a odd. školstva a sociálnej starostlivosti 
2. Implementácia zákona proti byrokracii (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 
 
ODDELENIE MAJETKOVOPRÁVNE 

 
3. Súdny spor  vo veci navrhovateľky M.J. proti Centru voľného času o určenie neplatnosti 

skončenia pracovného pomeru. 
4. Súdny spor  vo veci navrhovateľa H.K. proti mestu Pezinok vo veci rušenia nočného kľudu 

pávmi umiestnenými v Zámockom parku  
5. Príprava Vinobrania 2018 

 
 
ODDELENIE ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

6. Návšteva v domácnostiach jubilantov, občanov mesta Pezinok  80 a viac ročných 
7. Spolupráca s MsP na branno - športovom dni pre deti všetkých ZŠ 
8. Koordinačné stretnutie na ÚPSVaR  ohľadom týrania, zanedbávania a zneužívania detí 
9. Rodinná konferencia s rodičmi, zástupcami školy Jána Kupeckého, ÚPSVaR, OŠaSS,   Mesta 

Pezinok  za účelom riešenia konkrétnych vzniknutých situácií maloletých detí  
10. Návšteva DeD Bernolákovo, za účelom rodinnej konferencie a riešenia sociálnej situácie 

maloletého dieťaťa 
11. Spracovanie podkladov na dotácie pre deti a žiakov v hmotnej núdzi na 1. Polrok školského 

roka 2018/2019 
12. Návšteva poslankyne NRSR – prijatie u p. primátora, sprevádzanie po meste a verejných 

budovách, testovanie bezbariérovosti 
13. Riešenie umiestnenia občanov bez domova – po ukončení hospitalizácie 
14. Vyhlásenie výberového konania na vedúcu/ceho  ZOS,OS, PRS, Jedálne, práčovne 
15. Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa CVČ 
16. Hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok 
17. Pracovné porady s riaditeľkami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Pezinok 
18. Vypracovanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok 
19. Spracovanie dislokácií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Pezinok 
 
 
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

20. Rozhodnutie na vyhlásenie pamiatkovej zóny Pezinok nadobudlo právoplatnosť  
21. Prístavba domu smútku na ul. Senecká - vydané stavebné povolenie 



22. Spracováva sa PD prístavby ZŠ Na bielenisku (6 tried) 
23. Prebieha územné konanie na prístavbu a nadstavbu ZOS   
24. Chodník Krížna - prebieha územné konanie  
25. Prebiehajú práce na rekonštrukcii strechy na CVČ v parku 
26. V zmysle VZN č. 04/2018  zakúpené a osadené  po meste odpadkové koše na psie 

exkrementy v celkovom počte 50 kusov a osadené  po meste informačné značky , ktoré 
obmedzujú pohyb psov na vyhradených zónach + nákup 100 000 ks vreciek na psie 
exkrementy do zásobníkov novoosadených  košov  

27. TV monitoring  združenej kanalizačnej prípojky vrátane jej čistenia a likvidácie kalu na ulici 
Záhradná č. 1,3,5,7 a 9 v Pezinku 

28. Dňa 08.06.2018 zapojenie sa mesta Pezinok do najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku pod názvom „NAŠE MESTO 2018“ s projektom " Obnova 
náteru kovového plota cintorína na Seneckej ulici v Pezinku“ 

29. Realizácia modernizácie VO na Cintoríne 
30. Pokračovanie asfaltovania lokálnych porúch na miestnych komunikáciách použitím 

infratechnológie 
31. Mladoboleslavská, Holubyho, Messlova, Záhradná, Moyzesova - obnova náteru všetkých 

priechodov pre chodcov 
32. Obstaranie  a rozmiestnenie 10 ks nových parkových lavičiek EVA na sídliská podľa 

požiadaviek   obyvateľov 
33. Realizácia havarijného výrubu stromom na Krížnej ulici   
34. Obstaranie vyhotovenia odborného posudku na celkový stav 80 ks sofor japonských v centre 

mesta z bezpečnostných dôvodov  
35. Prebiehajúce akcie (rekonštrukcia chodníka a vybudovanie parkovacích miest pred Materskou 

školou na ul. Vajanského, rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. v časti od Hrnčiarskej, 
výstavba chodníka na Limbašskej ceste, rekonštrukcia strechy na CVČ v parku) 

36. Pripravované akcie  
• rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici II. Etapa  
• oprava asfaltového povrchu ihriska na ul. Za hradbami  
• oprava chodníka Svätoplukova 2-4  
• oprava jedného jazdného pruhu miestnej komunikácie na Malokarpatskej ulici za účasti 

Lesov SR, ktorý poskytli príspevok z mimoriadneho fondu v hodnote 15 000.00 € 
 
 
ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ 
 

37. Spracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017  (Mesto Pezinok, rozpočtové 
a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti) a odoslanie výkazov cez RIS.SAM - 
informačný systém Ministerstva financií SR 

38. Spracovanie  účtovnej závierky k 30.6.2018  a  odoslanie výkazov cez RIS.SAM (informačný 
systém Ministerstva financií SR) 

39. Importovanie úprav rozpočtu a plnenia rozpočtu Mesta a rozpočtových organizácií 
k 30.6.2018 do RIS.SAM   

40. Zasielanie výziev na úhradu za nájmy pozemkov a nebytových priestorov 
41. Spracovanie rozhodnutí na záber verejného priestranstva Vinobranie 2018 

 
 
 
 Mgr. Miroslav Šebesta  
     prednosta MsÚ 


