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Právne oddelenie          apríl 2019 

Detaily 
 
Vedúci oddelenia Renata Gottschallová 
Počet zamestnancov 6 
 
Popis oddelenia 
 
Zastupovanie  pred súdmi a inými orgánmi ŠS a VS), vydávanie stanovísk, vyjadrení, 
príprava MsR, MsZ, materiálov do orgánov mesta, MPV, právny servis v rámci 
úradu, poradenstvo pre príspevkové organizácie, sro., 6MŠ, 4ZŠ,ZUŠ, CVČ), 
priestupkové konania (psy, alkohol, fajčenie, prev. čas), VO, OVS, VK, dražby, 
aukcie, elektronické trhovisko, info zákon, poistné udalosti, GDPR 

Úspechy 
 
• OS BA I. rozhodol o uznaní pohľadávky spoločnosti DARDAN, s.r.o., vo 

výške 6 457,33 eur spolu s úrokom z omeškania 
• Riešenie info žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
• Realizácia Uznesení z MsR MsZ (marec) 
• Vypracovanie podkladov pre schválenie interných smerníc a noriem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výzvy 
 
• Vyriešiť  predžalobné výzvy, už doručené na mesto dohodou  
• Zmluvne uplatniť pri všetkých nájmoch  ročnú mieru inflácie   

 
 
 

 
 

Plán 
 

• Príprava a realizácia  uznesení z MsR, MsZ a iných materiálov,  
• Aktualizácia ďalších interných noriem   
• Analýza nájomných  zmlúv 
• Dokončiť prebiehajúce priestupkové konania 

 



Finančné oddelenie   Apríl 2019 

Detaily 
 
Vedúci oddelenia :  Ing. Alena Gusejnova 
Počet referátov                                   2 
Počet zamestnancov 14 
 
Popis oddelenia 
Finančné oddelenie pozostáva z dvoch referátov: 
• Referát ekonomiky a účtovníctva– tvorba a kontrola plnenia rozpočtu, účtovná agenda, 

štvrťročné účtovné závierky, konsolidovaná účtovná závierka,  inventarizácia, 
spracovanie štatistických výkazov, agenda dotácií mesta pre oblasť športu, kultúry a 
sociálnej pomoci, hotovostné a bezhotovostné platby, stravné poukážky, prenesené 
kompetencie 

• Referát miestnych daní– vyrubovanie rozhodnutí  za daň z nehnuteľností a ostatných 
miestnych daní, poplatku za komunálny odpad, poplatok za rozvoj, exekúcia daňových 
pohľadávok 
 

Úspechy 
 
• Zúčtovanie I. a II. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 
• Spracovanie a odoslanie Poznámok k 31.12.2018 do systému RIS.SAM 
• Spracovanie zmlúv o poskytnutí dotácií pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci 
• Ukončenie auditu za rok 2018 
• Úprava rozpočtu pre rozpočtové organizácie na rok 2019 
• Súhrnná správa o hospodárení rozpočtových organizácií za rok 2018 
• Spracovanie a tlač rozhodnutí na daň z nehnuteľností – fyzické osoby a ostatné miestne 

dane (pes), poplatok za komunálny odpad – fyzické osoby 

 
 
Výzvy 
 
• Príprava elektronických podkladov pre MsZ za OE a MD 
• Postupný prechod na bezhotovostný platobný styk 
• Zvýšenie platobnej disciplíny daňovníkov a poplatníkov 

 
 
 
 

 
 
Plán 
 
• Spracovanie účtovnej závierky za I. Q 2019 
• Zúčtovanie rozpočtového provizória za obdobie od 1.1. 2019 do 21.2.2019 
• Spracovanie Hodnotiacej správy za rok 2018 
• Roznos a zasielanie rozhodnutí na daň z nehnuteľností – fyzické osoby a ostatné miestne 

dane (pes), poplatok za komunálny odpad – fyzické osoby 
• Zber požiadaviek ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na asistentov učiteľov 
• Metodické usmernenie na financovanie volieb do Európskeho parlamentu 2019 

 
 



Oddelenie výstavby a životného prostredia                      apríl 2019 

Detaily 
 
Vedúci oddelenia Renáta Klimentová 
Počet referátov      2 
Počet zamestnancov 9 
 
Popis oddelenia 
Oddelenie výstavby a životného prostredia  pozostáva z dvoch referátov: 
Referát výstavby , realizácie a UP –  zaoberá sa - územný plán, vlastná investičná 
činnosť mesta, ŠFRB,  súpisné a orientačné čísla, DTM, údržba objektov mesta,  
Referát životného prostredia –  zaoberá sa - zabezpečenie verejnoprospešných 
služieb, MZO, CSO, VP,  poľovníctvo, lesy, pes, technické zabezpečenie akcií mesta. 

Vybrané úspechy za rok 2018 
• Vyhodnotená súťaž na spracovanie inventarizácie zelene a posúdeniea 

zdravotného stavu a stability stromov a kríkových skupín v ZP 
• Spracovaný manuál starostlivosti o stromy v meste  
• Ukončené jarné upratovanie v termíne 11.14.apríla (dohodnutý bezplatný odber 

odpadu aj mimo zmluvného partnera) 
• Na webovej stránke mesta zverejnená interaktívna mapa s kontajnerovými 

stojiskami 
• Doplnenie nádob na separáty na sídliskách  
• Ukončená celková výmena piesku  na verejných DI a v areáloch mestských  MŠ 
• 08.04.2019 zahájené I. kolo kosenia, vyložené lavičky s príchodom jarného 

počasie 
• Založenie kvitnúcej, nekosenej lúky na sídlisku Sever 
• Spracovávanie technických podkladov pre  VO 
 

Výzvy 
 
• Spracovanie komplexného pasportu verejnej zelene  
• Koncepcia riešenia parkovania v meste  
• Vybudovanie zberného dvora  
• Spracovanie edukačných materiálov pre  lepšie triedenie odpadov 

 
 
 
. 

Plán 
• Zber pneumatík, likvidácia čiernych skládok 
• Uzatvorenie rámcovej zmluvy  na asfaltovanie na základe vyhodnotenia VO 
• Odstránenie havaríjneho stavu - rozbité okná a dvere v objekte amfiteátra, 

rozbité vchodové dvere na DS Cajla, zatekania strechy VTC a zatekanie na 
nocľahárni 

• Oprava vybratého úseku chodníka na Cajlanskej ulici 
• Rekonštrukcia II. etapy chodníka na Bratislavskej ulici 
• Vyhlásenie  obstarávania na realizáciu DS cintorín na Seneckej a na 

rekonštrukciu chodníka na Krížnej ul. 
• vyhlásenie VO na spracovanie kapacitného posúdenia komunikácií 
• Spracovanie podkladov pre vyhlásenie súťaže architektonických návrhov  na 

verejný priestor  od CSS Holubyho  po cintorín na Seneckej ul.  
 
 

 
 



 



 Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti – APRÍL 2019 

Detaily 
 
Vedúci oddelenia Milan Hýll 
Počet referátov                               2 
Počet zamestnancov  7 
Popis oddelenia 
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti pozostáva z dvoch referátov: 
Referát sociálnej starostlivosti – zaoberá sa – sociálna pomoc, sociálne služby, 
krízová intervencia, poradenská činnosť, sprevádzanie, prevencia, SPOD a SK 
 
Referát školstva – zaoberá sa – poradenstvo, kontrola, vydávanie organizačných 
pokynov, vedenie personálnej agendy riaditeľov. Vykonáva výkon štátnej správy v 
druhom stupni 
 
Pod OšaSS priamo spadá aj ZOS, OS, PrS, Jedáleň, Práčovňa, Nocľaháreň a 4 Denné 
centrá. Celkovo ide o 45 zamestnancov 

Úspechy 
• 10 vypracovaných posudkov  
• 168 podaných poradenstiev 
• Vyriešenie krízových intervencií 
• Úspešne zvládnutie výberových konaní 
• Úspešné stretnutie s odborníkmi  z ÚSVSRpRK a OZ pôsobiacich na území  mesta 
• Zápis detí do 1. ročníka ZŠ 
• Porady s riaditeľkami ZŠ a MŠ 
• Aktualizácia plánu obyvateľstva 
• Aktualizácia kariet CO škôl a školských zariadení 
• Vypracovanie materiálu do MsZ - Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a 

stav CO na území mesta 
 
 

 
 

Výzvy 
 
• Príprava podkladov pre MsR,  MsZ a príslušných komisií 
• Doriešenie  žiadostí SMŠ o zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
• Zápis do materských škôl 
• Zmluva – neverejný poskytovateľ 
• Plnenie úloh vyplývajúcich z Komunitného plánu SS 
• Riešenie neplnenia povinnej školskej dochádzky u rómskych detí  navštevujúcich 

Spojenú školu 
• Implementácia novely zákona 600/2003 Z.z. o prídavkoch na dieťa 

 
 
 
 

 
 

Plán 
 
• Návšteva zariadení  SPOD a SK 
• Riešenie nedostatočnej kapacity na základných školách 
• Doriešenie kapacity jedální základných a materských škôl 
• Aktívna účasť na pracovnom stretnutí  - Podpora ochrany detí pred násilím 
• Rodinné konferencie 
• Nadviazanie spolupráce s obcami v okrese Pezinok  



 
                                                            

Ú t v a r  h l a v n e j  k o n t r o l ó r k y 
Čiastková správa o výsledku kontrol a z činnosti útvaru HK za obdobie 15.03.2019 – 17.04.2019 

 
 
V rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 je rozpracovaná kontrola: 
 Kontrola hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za 

rok 2018.  
 Kontrola hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 

2018. 
V rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 mala byť vykonaná Kontrola plnenia 
zmluvných podmienok za obdobie  I.Q 2019, nakoľko však do t.č. nie sú upravené 
zmluvné podmienky pre rok 2019, momentálne nemôže byť táto kontrola vykonaná (za 
obdobie I. Q 2019). Po podpise zmluvy a následného doručenia podkladov zo strany 
zmluvného partnera - LESY SR, š.p. bude vykonaná kontrola plnenia zmluvných 
podmienok za sledované obdobie. 

 
Rozpracovaná je tiež kontrola (pôvodne plánovaná do II. polroka 2019): 
 Kontrola hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018.  

 
Mimo plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 je skončená kontrola: 
 Kontrola preplatenia nevyčerpanej dovolenky pána primátora v období do konca roka 

2018 v nadväznosti na dodržanie platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky 
a interných predpisov/dokumentov Mestského úradu Pezinok (Príloha č. 1). 

 Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ v Pezinku za obdobie roku  
2018 (Príloha č. 2).  

 
Mimo plánu kontrolnej činnosti je rozpracovaná kontrola: 
 Kontrola personálnej agendy súčasných zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie 

platných zákonov. 
 Kontrola plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2017 a  uznesení MsZ  

prijatých v obdobiach minulých. 
 

Prijaté podania, sťažnosti, petície: 
 

1) A.J. doručil sťažnosť týkajúcu postupu MsP. Predmetná sťažnosť bola zaslaná na MsP 
na stanovisko. Občan informovaný, sťažnosť neopodstatnená. 

2) K.V. doručil podnet týkajúci sa postupu MsP. Predmetná sťažnosť bola zaslaná na 
MsP na stanovisko. Občan informovaný, sťažnosť neopodstatnená. 

3) M.T. doručila podnet na štátny stavebný dozor. Bol stanovený termín štátneho 
stavebného dozoru. Podanie v riešení. 

4) Občan J.L. doručil podnet v súvislosti s pridelením nájomného bytu. Nakoľko má 
občan nedoplatky za komunálny odpad, je nevyhnutné, aby ich najprv uhradil. Občan 
informovaný. 

5) Občan I.B. zaslal petíciu týkajúcu sa nesúhlasu s umiestnením prevádzky. Z obsahu 
podania vyplynulo, že ide iba o podnet, nakoľko podanie bolo iba v rovine domienok. 
Občan informovaný. 

6) Zaslala advokátska kancelária sťažnosť na nečinnosť stavebného úradu. Na SÚ 
prebehli pracovno-konzultačné stretnutia, podanie je posudzované aj inými 
dotknutými oddeleniami. Podanie je v riešení. 

 



 
                                                            

 
Na ÚHK prišlo okrem uvedených sťažností ďalšie podania označené aj ako „sťažnosti“, 
majúce charakter podnetu, dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti a nie je v nich jednoznačne 
vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa vo vzťahu voči orgánu samosprávy osoba domáha.  
Predmetné podnety boli zo strany HK riešení, resp. podávajúce  osoby boli v zákonných 
lehotách informované o ďalších možnostiach riešenia ich podnetu, resp. bol podnet odstúpený 
inému orgánu  na konanie v zmysle vecnej príslušnosti a kompetencie. Na základe podnetu 
poslanca MsZ bola dopracovaná Kontrola hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017. 
 
V priebehu mesiaca marec – apríl 2019 ÚHK uskutočnil kontrolu zverejňovania zmlúv, objednávok a 
faktúr (náhodný výber zo zverejnených dokumentov na webovom sídle mesta Pezinok, resp. 
na webovom sídle organizácií a podnikov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok). Na 
nedostatky boli organizácie upozornené e-mailom a priebežne nedostatky odstránili.  
  
Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka Mesta Pezinok 
Pezinok, 17. 04. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            

           Príloha č. 1 
MESTO PEZINOK 

Útvar hlavnej kontrolórky, kontrola@msupezinok.sk, 033/ 6901 105 
    

SPRÁVA  o  výsledku kontroly č. 2/2019 
vykonanej v zmysle  ust. § 18d) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 
I. Oprávnená osoba orgánu verejnej správy a zamestnanci oprávnenej osoby, ktorí kontrolu 

vykonali: 
Mesto Pezinok, útvar hlavnej kontrolórky mimo Plánu kontrolnej činnosti ÚHK na  

            I. polrok 2019, schváleného  uzn. MsZ č. 16/2019 zo dňa 17.01.2019. 
 
Zamestnanec kontrolného orgánu, ktorý kontrolu vykonal: 
Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka mesta Pezinok (ďalej len „HK“), v zmysle ust. 
§ 18f  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 
II. Povinná osoba orgánu verejnej správy:  

Mestský úrad Pezinok 
Matúš Meňhart, prednosta Mestského úradu Pezinok 

 
III. Predmet a cieľ  kontroly, kontrolované obdobie: 

Kontrola preplatenia nevyčerpanej dovolenky pána primátora v období do konca roka 2018 
v nadväznosti na dodržanie platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky a interných 
predpisov/dokumentov Mestského úradu Pezinok.  
 

IV. Miesto a čas vykonania kontroly: 
Kontrola bola  vykonaná  na Mestskom úrade v Pezinku,  na základe podkladov, ktoré si HK 
vyžiadala od referenta personalistiky a referenta účtovania miezd v období od 30.01.2019 do 
06.02.2019. 

 
V. Použité podklady: 

 
 Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest 
 Interné predpisy a dokumenty Mestského úradu Pezinok 
 Kolektívna zmluva platná od 1.6.2017 do 31.05.2018 
 Osobný spis, personálna agenda – p. O.S. 
 Podklady od referenta personalistiky a od referenta účtovania miezd. 

 
Zoznam dokladov preukazujúcich nedostatky: 

 Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest  

 Kolektívna zmluva platná od 1.6.2017 do 31.05.2018 
 Osobný spis, personálna agenda – p. O.S. 
 Podklady od p. referenta účtovania miezd a p. referenta personalistiky. 
Návrh správy o výsledku kontroly č. 2/2019 dňa 08.04.2019. Povinná osoba nepodala námietky 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie prijatých opatrení 
a k lehote na splnenie prijatých opatrení a spôsob vysporiadania sa s týmito námietkami. 

mailto:kontrola@msupezinok.sk


 
                                                            

 
VI. Analýza skutkového stavu:  
 
Plat starostov obcí a primátorov miest, ako aj niektoré ďalšie súvisiace náležitosti upravuje Zákon 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (ďalej 
len „Zákon č. 253/1994“).  
Podľa platného znenia Zákona č. 253/1994 Z.z., § 2 ods. 2: 
„Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v 
rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa 
primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi 
poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom 
rozhodlo obecné zastupiteľstvo.“  
P. O.S. si dal Žiadosť o schválenie preplatenia riadnej dovolenky MsZ v Pezinku (ďalej len 
„žiadosť“). Žiadosť bola doručená do podateľne Mestského úradu Pezinok dňa 07.01.2019 
a zaevidovaná pod č. 267. Následne bola zaradená na zasadnutie MsZ dňa 17.01.2019 ako bod č. 18.1. 
Následne však O.S. svoju žiadosť stiahol z predmetného zasadnutia MsZ, tzn. MsZ v Pezinku o nej 
nerokovalo na svojom zasadnutí dňa 17.01.2019. 
 
Opis zistení v súvislosti s kontrolou č. 2/2019: 
Kontrola osobného spisu p. O.S.  
 
P. O.S. mal ku dňu skončenia funkcie (10.12.2018) zostatok dovolenky vo výške 23,5 dňa.  
HK uvádza, že v osobnom spise O.S. nie je žiaden relevantný doklad, ktorým by O.S. vedel relevantne 
preukázať neumožnenie čerpania dovolenky v kalendárnom roku 2018. 
V zmysle podkladu od referenta personalistiky (predmetný podklad tvorí Prílohu č. 1 tohto Návrhu 
správy o výsledku kontroly č. 2/2019), HK uvádza, že O.S. bola preplatená dovolenka za jeho funkčné 
obdobie primátora Mesta Pezinok celkovo štyrikrát – v mesiaci 12/2013 v sume 2 337,05 EUR; 
12/2014 v sume 1 760,44 EUR; 12/2015 v sume 5 289,96 EUR a 12/2017 v sume 2 133,81 EUR. 
Celkovo ide o čiastku v sume 11 521,26 EUR. 
 
V mesiaci 12/2013 bola preplatená nevyčerpaná dovolenka za rok 2012 v zmysle Zápisu 
č. 46/2013 z kolégia primátora Mestského úradu Pezinok zo dňa 09.12.2013 – Stanovisko 
č. 40-46/2013. 
V mesiaci 12/2014 bola preplatená nevyčerpaná dovolenka v zmysle Žiadosti o preplatenie dovolenky 
zo dňa 16.12.2014 p. O.S., citujem: „Z dôvodu pracovnej vyťaženosti a zaneprázdnenosti som si 
nemohol vyčerpať zostatok dovolenky z roku 2013 v počte 10 dní. Týmto Vás žiadam o preplatenie 
tejto nevyčrpanej dovolenky v počte 10 dní v zálohe za mesiac december. Zálohu žiadam vyplatiť cez 
pokladňu mestského úradu.“  
Zároveň HK disponuje aj Zápisom z porady č. 42/2014, citujem: „Návrh na preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky v rozsahu 30 dní (v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce) – primátorovi Mesta 
Mgr. O.S..  
Odôvodnenie: primátorovi dňa 08.12.2014 skončila funkcia primátora na obdobie 2011 – 2014 s tým, 
že si nemohol z pracovných dôvodov vyčerpať dovolenku (v zmysle §116 ods 3 Zákonníka práce). 
Stanovisku č. 69-42/2014 
Akcept.“ 
HK uvádza, že v zmysle podkladu od referenta personalistiky bola p. O.S. preplatená dovolenka 
v počte 27,5 dňa v mesiaci 12/2015. 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1016658&f=2


 
                                                            

V mesiaci 12/2017 bola preplatená nevyčerpaná dovolenka v zmysle Žiadosti p. O.S. - žiadosť o 
preplatenie dovolenky zo dňa 05.01.2018 
Citujem: „Z dôvodu pracovnej vyťaženosti a zaneprázdnenosti som si nemohol vyčerpať zostatok 
dovolenky z roku 2016 v počte 10 dní. 
Týmto Vás žiadam o preplatenie tejto nevyčerpanej dovolenky v počte 10 dní vo výplate za mesiac 
december.“ 
 
HK uvádza, že preplatením nevyčerpanej dovolenky v celkovej sume 11 521,26 EUR pána 
primátora v období do konca roka 2018 prišlo k porušeniu §2, ods. 2 Zákona 
č. 253/1994 Z.z. nakoľko žiadna preplatená nevyčerpaná dovolenka p. O.S. nebola schválená 
Uznesením MsZ v Pezinku. 
Súčasne prišlo k porušeniu Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. podľa 
§31, ods. 1, písm. b) – poskytnutie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde 
k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov a písm. g) – umožnenie bezdôvodného obohatenia 
získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov a s tým súvisí aj porušenie finančnej 
disciplíny podľa písm. j) – v zmysle nehospodárneho vynakladania verejných prostriedkov. 
 
HK taktiež odporúča, aby boli finančné prostriedky v sume 11 521,26 EUR vyplatené p. 
O.S. vymáhané právnou (súdnou) cestou, nakoľko prišlo k porušeniu §2, ods. 2 Zákona č. 
253/1994 Z.z. a v súvislosti s tým prišlo aj k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle Zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. podľa §31, ods. 1, písm. b), g) a s tým 
súvisí aj porušenie finančnej disciplíny podľa písm. j). 
 
Správa o výsledku kontroly č. 2/2019 bol vyhotovený v Pezinku, dňa 16.04.2019 
 
Ing. Anna Sobotová, PhD.,  
hlavná kontrolórka mesta Pezinok 
    
Správa o výsledku kontroly č. 2/2019 bola doručená p. prednostovi MsÚ Pezinok dňa 16.04.2019. 
        
So správou o výsledku kontroly č. 2/2019 bol dňa 16.04.2019 oboznámený primátor mesta Pezinok - 
Ing. arch. Igor Hianik.  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            

           Príloha č. 2 

MESTO PEZINOK 
Útvar hlavnej kontrolórky, kontrola@msupezinok.sk, 033/ 6901 105 

    
SPRÁVA  o výsledku kontroly č. 5/2019 

vykonaná v zmysle  ust. § 18d ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

VII. Kontrolný orgán  verejnej správy: 
Mesto Pezinok,  útvar hlavnej kontrolórky, vykonal kontrolu so zameraním „Kontrola plnenia 
uznesení MsZ prijatých Mestským zastupiteľstvom v Pezinku v roku 2018“ .  

 
Zamestnanci kontrolného orgánu,  ktorí kontrolu vykonal: 
Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka mesta Pezinok, v zmysle ust. § 18f  zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a 
Mgr. Renáta Fabiankovičová, referent kontroly,  v zmysle poverenia hlavnej kontrolórky 
č. 3/2019 zo dňa 15.02.2019. 
 

VIII. Kontrolovaný subjekt: 
Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok 
v zastúpení: Matúš Meňhart, prednosta MsÚ Pezinok   

 
IX. Predmet a cieľ kontroly,  kontrolované obdobie: 

Kontrola so zameraním  Kontrola plnenia uznesení MsZ prijatých na zasadnutiach MsZ 
v Pezinku za obdobie roku  2018.  Cieľom kontroly je overiť splnenie úloh a osobitných 
podmienok z uznesení mestského zastupiteľstva.  

 
X. Miesto a čas vykonania kontroly: 

Kontrola bola vykonaná na Mestskom úrade v Pezinku, v období od 15.02.2019 do 11.04.2019 
prerušovane.  

 
XI. Zistený stav: 

Použité podklady: 
- Zápisnice z rokovaní MsZ v Pezinku  konaných  počas roka 2018 
- webová stránka Mesta Pezinok -  záložka http://egov.pezinok.sk/ - všetky zverejnené zmluvné 

vzťahy  
- Písomné vyjadrenia a stanoviská  zodpovedných pracovníkov MsÚ k prijatým uzneseniam 

MsZ v kontrolovanom roku 2018 
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
- Zákon č. 546/2010 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
             Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  (ďalej len „MsZ v Pezinku“)  v období  roku 2018 zasadalo 
celkom 10 krát.  Zasadnutie  MsZ  konané  dňa 14.06.2018  malo  charakter slávnostného zasadnutia 
za účelom Odovzdávania mestských ocenení, literárnych cien a vyhlásenia športovca roka a 
zasadnutie MsZ konané dňa 10.12.2018 bolo zasadnutím ustanovujúcim. Zo zostávajúceho počtu 
zasadnutí  MsZ  bolo  5 zasadnutí ako riadnych (z tohto počtu bolo jedno zasadnutie pokračovaním 
zasadnutia, ktoré  sa  stalo počas rokovania neuznášaniaschopné) a 3 zasadnutia MsZ boli zvolané ako 
mimoriadne.  
            V prípade  zasadnutia MsZ  konaného  dňa  26.04.2018  nebolo  toto po  prerokovaní bodu  
22.2. Dotácia na stavbu turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli uznášaniaschopné. Primátor mesta 
o 15:05 hod. vyhlásil prestávku na dobu 15 minút. Ani po tomto čase nebolo MsZ uznášaniaschopné 

mailto:kontrola@msupezinok.sk
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a rokovanie MsZ bolo prerušené.  Ďalšie zasadnutie MsZ sa konalo dňa 07.05.2018 (v zápisnici 
vedené ako mimoriadne)  a podľa zverejnenej poznámky a programu zasadnutia sa jednalo síce 
o legislatívne nové zasadnutie MsZ a však obsahovo išlo o dokončenie programu zasadnutia MsZ 
v Pezinku konaného dňa 26.04.2018.  
           Mimoriadnym zasadnutím MsZ bolo zasadnutie konané dňa  7.06.2018  a bolo  zvolané 
z  dôvodu  potreby  prijatia  uznesenia  MsZ  súvisiaceho  so schválením osobností mesta Pezinka, 
ktorým bude na Slávnostnom zasadnutí MsZ dňa 14.06.2018 udelené mestské ocenenie.  
            Mimoriadnym zasadnutím MsZ bolo aj zasadnutie konané dňa 16.08.2018, na ktorom bolo 
potrebné prijať uznesenie MsZ,  ktorým sa určili  a ) volebné obvody a počet poslancov v nich, 
b) volebné miestnosti,   c) počet poslancov MsZ v Pezinku na celé nasledujúce volebné obdobie (2018 
- 2022)  a  d) rozsah výkonu funkcie primátora (jeho úväzok).   
            Dňa 26.10.2018 bolo zvolané ďalšie mimoriadne zasadnutie MsZ, na ktorom sa malo (podľa 
zverejneného programu)  prerokovávať  Poskytovanie  garantovanej  energetickej  služby  pre  sústavu 
verejného  osvetlenia mesta Pezinok   a  Zmeny  a  doplnky  č. 1/2018 ÚPN  mesta Pezinok.  Primátor 
hneď na začiatku zasadnutia skonštatoval, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov čím nie 
je  zasadnutie MsZ  uznášaniaschopné.  Zasadnutie  bolo  primátorom  prerušené  a bola vyhlásená  
15 min. prestávka. Po prestávke stále nebolo zasadnutie, vzhľadom na počet prítomných poslancov 
MsZ,  uznášaniaschopné  a  z  uvedeného dôvodu  ho primátor  prerušil s odvolaním  sa  na uplatnenie 
čl.5 odsek 10  Rokovacieho  poriadku MsZ v Pezinku, s poukazom tiež  na ust. § 12 odsek 7 zákona  
č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
 
Prehľad všetkých prijatých uznesení na zasadnutiach MsZ konaných v kalendárnom roku 2018 je 
spracovaný do tabuľkových prehľadov s popisom o splnení každého uznesenia MsZ. Tieto tabuľkové 
prehľady sú neoddeliteľnou  súčasťou vyhotovenej Správy  o výsledku kontroly č. 5/2019.  
 

Prehľad o  prerokovaných a predložených uzneseniach  MsZ za rok 2018 -s charakterom prijatých 
uznesení a so stavom ich plnenia ku dňu 10.04.2019. 

 
MsZ konané 

dňa  
počet uznesení /     

počet výrokov 
schvaľuje neschvaľuje ruší  

uzn. MsZ 
berie na 
vedomie 

vyjadruje súhlas, 
súhlasí, nesúhlasí 

volí, poveruje, 
ukladá, určuje, 
vyhovuje, 
zriaďuje, deleguje 

splnené v riešení nesplnené 

01.03.2018 46/55 33 11 1 7 2 1 54 1 0 

26.04.2018 25/28 11 8 0 8 1 0 28 0 0 

07.05.2018 19/26 14 5 4 0 3 0 25 1 0 

07.06.2018 1/1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

14.06.2018 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.06.2018 45/49 32 7 0 7 2 1 48 1 0 

16.08.2018 1/4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 

18.09.2018 54/58 38 4 0 15 1 0 54 3 1 

10.12.2018 6/8 2 0 0 0 0 6 8 0 0 
S p o l u : 197/229 131 35 5 37 9 12 222 6 1 

 
 
Uzn. MsZ č. 30/2018 zo dňa 01.03.2018 – Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  schvaľuje  
ZRIADENIE BUDÚCEHO VECNÉHO BREMENA, zriadenie VB na pozemkoch v k. ú. Pezinok, 
lokalita Novomeského ulica č. 22,24,26, prípojka kanalizácie v dĺžke 31 bm na par. reg. „C“ č. 880/3, 
druh: Zastavané plochy a nádvoria (trasa a výmera bude spresnená porealizačným geometrickým 
plánom), finančné vzťahy: 10 €/bm, účel: uloženie IS – prípojky kanalizácie, oprávnený: Vlastníci 
bytov a nebytových priestorov, povinný: Mesto Pezinok 
Plnenie:  Čaká sa na úkony z druhej strany (veľa účastníkov zmluvy). 
 
Uzn. MsZ č. 79/2018 zo dňa 07.05.2018 – Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  schvaľuje  
ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA - DOPLNENIE, predmet: zriadenie VB na pozemkoch v k. 
ú. Pezinok, lokalita Myslenická ulica (Tesco/Mólo) – pokládka HDPE  rúr v súvislosti so stavbou 



 
                                                            

„PEZINOK-SOUTH 1135BR“,  par. reg. „C“ KN č. 5243/6, 5242/35, 5242/34, 5242/2, 5242/14, 
5240/8,  par. reg. „E“ KN č. 2036  a  č. 2056, presná výmera a trasa vedenia bude vyznačená 
v geometrickom pláne , finančné vzťahy: 10 eur/bm, oprávnený: Orange Slovensko, a.s., v zastúpení 
spol. SUPTel s.r.o., povinný: Mesto Pezinok 
Plnenie:  Čaká sa na vrátenie zmluvy od SUPTelu . 
 
Uzn. MsZ č. 122/2018 zo dňa 21.06.2018 - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  schvaľuje  
ZRIADENIE BUDÚCEHO VECNÉHO BREMENA, zriadenie VB na pozemkoch v k. ú. Pezinok, 
lokalita Hrnčiarska ulica,  zriadenie a uloženie NNK elektrického vedenia na časti parc. reg. „E“ č. 
1266/8 spolu vo výmere 55 bm, finančné vzťahy: 10 €/bm, účel: uloženie IS v súvislosti so stavbou 
„BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK“, oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s., povinný: 
Mesto Pezinok 
Plnenie:  Čaká sa na úkon ZSD, a.s.. 
 
Uzn. MsZ č. 148/2018 zo dňa 18.09.2018  - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku berie na vedomie 
informáciu o časovom harmonograme zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 
a trojročného rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021, v znení predloženej písomnej informácie, bez 
pripomienok  (Príloha k uzn. MsZ pod názvom  INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ROZPOČTU NA 
ROK  2019 A  ROKY  2019, 2020, 2021 (rozpočtový proces) ako harmonogram rozpočtového 
procesu). 
Plnenie: NESPLNENÉ/ NENAPLNENÉ  a  to z titulu zistených a popísaných skutočností v 
nasledujúcom v texte:   Dňa 18.09.2018 bolo prijaté  uzn. č. 148/2018,  ktorým MsZ v Pezinku zobralo 
na vedomie informáciu o časovom harmonograme zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 
a trojročného  rozpočtu  na roky 2019, 2020 a 2021, v znení predloženej písomnej informácie, bez 
pripomienok.  V  prílohe predmetného  uzn. č. 148/2018  zo dňa 18.09.2018  je  uvedený 
harmonogram  prípravy  rozpočtu  na rok 2019  a  viacročného rozpočtu na roky  2019, 2020 a 2021. 
Dňa 12.09.2018 boli vedúcou OEaMD vyzvaní správcovia jednotlivých položiek rozpočtu, aby 
doručili  svoje požiadavky do návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020, 2021 v termíne do 
30.09.2018. Uvedený termín bol vedúcou OEaMD predĺžený e-mailom zo dňa 05.10.2018 do 
08.10.2019.  Dňa 12.10.2018  zasielala vedúca OEaMD správcom položiek e-mail so spracovanými 
požiadavkami, ktoré si správcovia položiek dali do návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. Následne sa 
malo v termíne do 15.10.2018 (v zmysle predmetnej prílohy k uzn. č. 148/2018, bod 2) uskutočniť 
pracovné stretnutie primátora a všetkých správcov položiek a vedúcich odborných útvarov v súvislosti 
s vypracovaním  návrhu rozpočtu na rok 2019.  V zmysle bodu 3 mal byť zverejnený návrh rozpočtu 
na úradnej tabuli a web stránke Mesta Pezinok v mesiaci november 2018 a následne v zmysle bodu 
4 predložený návrh rozpočtu  na  rok  2019  a  roky  2020, 2021  na schválenie na zasadnutie MsZ v 
Pezinku.  Návrh  rozpočtu  na rok 2019  a roky  2020, 2021 nebol zverejnený na úradnej tabuli a na 
web stránke Mesta Pezinok v mesiaci november 2018,  tzn.  nebol dodržaný  bod 3  v prílohe  k uzn. č. 
148/2018  a  tiež  bod 4 v prílohe k uzn. č. 148/2018,  tzn. návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020, 
2021 nebol predložený na schválenie na zasadnutie MsZ v Pezinku. 
 
Uzn. MsZ č. 166/2018 zo dňa 18.09.2018 - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  schvaľuje  
ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA, predmet:  zriadenie  VB  pre  účely  priznania  práva 
uloženia elektrickej prípojky na  pozemkoch v k.ú. Pezinok,  lokalita: Slnečná ulica, Šenkvická cesta, 
Trnavská ulica (par.č. dotknutých pozemkov sú súčasťou textovej časti predmetného uzn. MsZ), 
vymedzený rozsah záberu  VB  je  284 m2  (presná výmera a trasa je vyznačená v GP), finančné 
vzťahy: 10,00 €/m2, platiteľ: MAVÍN DISTRIBUTION, s.r.o. , oprávnený: Západoslovenská 
distribučná, a.s. , povinný: Mesto Pezinok 
Plnenie: Schvaľované v MsR 19.03.2019; úprava parc. č. predkladá sa do MsR 16.04.2019 . 
 
Uzn. MsZ č. 167/2018 zo dňa 18.09.2018 - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  schvaľuje  
ZRIADENIE VECNÉHO  BREMENA,  predmet:  Zriadenie VB na pozemok nachádzajúci sa v k.ú. 
Grinava, lokalita Myslenická ulica , parc. reg. „C“ p.č. 707/21, druh: Zastavané plochy a nádvoria, vo 
výmere 99 m2, zriadenie VB in rem, finančné vzťahy: bezodplatne, oprávnený: Bratislavský 
samosprávny kraj, povinný: Mesto Pezinok 



 
                                                            

Plnenie: Čaká sa na schválenie v BSK. 
 
Uzn.  MsZ č. 168/2018  zo dňa 18.09.2018 - Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  schvaľuje  
ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA,  predmet:  Zriadenie VB na pozemok nachádzajúci sa v k.ú. 
Grinava, lokalita Limbašská (par. č. dotknutých pozemkov sú súčasťou textovej časti predmetného 
uzn. MsZ), zriadenie VB in rem, finančné vzťahy: bezodplatne, oprávnený: Bratislavský 
samosprávny kraj, povinný: Mesto Pezinok 
Plnenie: Čaká sa na schválenie v BSK. 
 
XII. Záver:  
             Z celkového počtu prijatých uznesení Mestským zastupiteľstvom v Pezinku za obdobie roku 
2018, t.j. 197 uznesení, vyplynulo celkovo 229 výrokov, z ktorých 6 výrokov je v štádiu 
rozpracovanosti  a  v jednom  prípade  nebolo uzn. MsZ č. 148/2018 zo dňa 18.09.2018   naplnené.  
I keď z predmetného uznesenia nevyplynula povinnosť zmluvného plnenia pre Mesto Pezinok a však 
informácia o časovom harmonograme zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 
a trojročného  rozpočtu  na roky 2019, 2020 a 2021,  t.j. informácia vyplývajúca z textu uzn. MsZ  
č. 148/2018,   bola prijatá a mestským zastupiteľstvom vzatá na vedomie. V prípade stavu uznesení 
MsZ,  ktoré sú ku dňu ukončenia kontroly v štádiu rozpracovanosti, útvar HK disponuje písomným 
stanoviskom vedúcej právneho oddelenia zo dňa 11.04.2019.  Jedná sa o výroky majetkovej povahy, 
v súčasnosti sa čaká na úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvných vzťahov  
 
V Pezinku, 15.04.2019 
 
Ing. Anna Sobotová, PhD. 
hlavná kontrolórka mesta Pezinok 
 
Mgr. Renáta Fabiankovičová 
referent kontroly 
 
Za  kontrolovaný  subjekt  bol  so  Správou  o výsledku  kontroly  č. 5/2019 zo dňa 15.04.2019  
oboznámený dňa 16.04.2019  prednosta MsÚ. Správu o výsledku kontroly č. 5/2019 prevzal osobne. 
 
Dňa 17.04.2019 bol s výsledkom kontroly oboznámený Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta. 
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