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ZÁPISNICA 

zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 25.04.2019 

v čase od 08:30 hod. do 13:05 hod. v zasadačke MsÚ, Radničné nám. č. 7, I. posch., č. dv. 12 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácie primátora 

3. Správa o delikvencii na území mesta a činnosti MsP za rok 2018 

4. Žiadosť CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok o úpravu rozpočtu 

5. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta 

6. Lesy 

7. Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR 

8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 21.02.2019 do 

31.03.2019 

9. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € 

10. Rôzne 

11. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK 

12. Interpelácie poslancov 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ing. arch. Igor Hianik. Na rokovaní privítal 

poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Predsedajúci vyzval poslancov k prezentácii. Prezentovalo sa 20 poslancov, čím sa zasadnutie 

MsZ stalo uznášania schopné. 

 

Následne udelil slovo p. Jozefovi Chynoranskému, ktorý upozornil poslancov, že v zmysle 

zákona o ochrane verejného záujmu, sú povinní predložiť majetkové priznania - termín bol do 

31. marca a do 30. apríla je ešte potrebné doložiť rôzne potvrdenia z daňového úradu a ostatné 

doklady, ktoré sa týkajú príjmov. Vyzval tých poslancov, ktorí tak ešte neurobili, aby 

potrebné doklady doložili, nakoľko po tomto termíne bude zasadať komisia a bude 

kontrolovať tieto majetkové priznania. 

 

Primátor požiadal prítomných, aby sa vyjadrili k bodom programu ( požiadavky k programu, 

doplnenie, atď). 

Program 

 Primátor 

- Vzhľadom k tomu, že bude musieť o 10:00hod na chvíľu odísť, 

navrhol  presunutie bodu č.3 Správa o delikvencii na území mesta a činnosti 

MsP za rok 2018 až po bode č.9.  Informácia o aktuálnom stave pohľadávok 

Mesta Pezinok nad 1 000 €. 

1.hlasovanie: Za 20; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 1 

Zmena programu schválená. 



MsZ 25.04.2019                                                                                                                                   2 
 

Návrhy poslancov  na doplnenie programu : 

 Poslanec Mács 

- Žiadosť o doplnenie 2 bodov do programu MsZ 

1. Tatra United Corporation, Rozálka 

2. Žiadosť občana pána Marčáka (odpustenie poplatku) 

2.hlasovanie: Za 19; proti 0; zdržalo sa 2; nehlasovalo 0 

Návrh prešiel – zaradené pod bod č. 10. Rôzne  

 

 Poslanec Oravec 

- Opätovné zaradenie prerokovania bodu Zmena zriaďovateľskej listiny 

Mestského múzea v Pezinku – ohľadne sťahovania sa vedenia Mesta do Starej 

radnice. 

3.hlasovanie: Za 10; proti 9; zdržalo sa 2; nehlasovalo 0 

Návrh neprešiel. 

 

 Poslankyňa Štrbová 

- Žiadosť občana Marčáka ( bod bol už schválený) 

 

Primátor dal hlasovať o programe ako celku 

4. hlasovanie: Za 21; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0  

 

Predsedajúci navrhol do Návrhovej komisie poslancov Mateja Farbulu a Petra Kremského 

5.hlasovanie: Za 20; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0; 

 

2. Informácie primátora 

o  Spolupráca s pánom Briestenským (semináre a workshopy pre poslancov a 

pracovníkov). Pozvanie na workshop dňa 14.5. o 16:30hod na MsÚ. Téma: Efektívna 

samospráva.  

o  Otvorený list poslancov vo vzťahu k Mestskému múzeu. Daná situácia sa vyriešila 

k veľkej spokojnosti a situácia je aj pre múzeum vyriešená kvalitnejšie ako bola 

doteraz. 

Nakoľko bolo schválené uznesenie a poslanci v zákonne stanovenej lehote nepožiadali 

o právo „veta“, nepodpísanie uznesenia, primátor ho rešpektuje. Urobené už boli rôzne 

kroky, čo sa týka múzea a aj prípravy týchto priestorov.  Múzeu boli nájdené priestory 

na Kollárovej ulici, ktoré sú maximálne vhodné pre jeho archív. Riaditeľka múzea sa 

vyjadrila, že daný stav jej vyhovuje oveľa viac ako to bolo v minulosti. Vystavujúce 

priestory v Radnici v žiadnom prípade nebudú zmenšené. Spolupráca s Múzeom bude 

lepšia. Dohoda s pani riaditeľkou, že akékoľvek návštevy primátora budú v kooperácii 

s múzeom. V Radnici sa uvoľnila jedna malá kancelária, ktorá bola tak isto poskytnutá 

múzeu, kde budú umiestnené len hodnotné obrazy a slúžiť im bude ako príručná 

kancelária. Prevádzka múzea nebude nijako obmedzená. 

o  Rozvoj školstva. Je plánová prístavba MŠ pod amfiteátrom. Čaká sa na odovzdanie 

architektonickej štúdie, ktorá bola vypracovaná odborníkmi na túto oblasť. Bude 

prezentovaná poslancom a aj verejnosti. 
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o Otvorený list, ktorý prišiel všetkým poslancom – Rozálka v zastúpení pani Lexovej 

a pána Viteka. Zo strany Mesta boli urobené všetky potrebné kroky na to, aby bolo 

dodržané správne nakladanie s majetkom mesta. Bol zaslaný list, ktorý vyzýval 

k priamemu rokovaniu, aby sa daná vec zosúladila, a aby sa stanovili podmienky. 

Tento bod bol zaradený do programu, takže ďalšie informácie môžu prebehnúť 

v rámci tohto bodu. 

o  Grinava – Grunfeld. Rozbehnutá spolupráca s pani Rusnákovou a s aktivistami vo 

vzťahu k petícii. V minulosti neboli urobené všetky kroky k záchrane tohto objektu. 

Mesto sa snaží, aby sa daný stav zachránil. 

o  Hradby mesta Pezinok. Bolo začaté správne konanie za to, ako boli hradby 

ošetrované. Prebiehajú rokovania s Pamiatkovým úradom. 

o  Prebehli kontroly (bližšie info podá HK) vo vzťahu k bývalým viceprimátorom 

a bývalému primátorovi ohľadom financií. Bol zaslaný list bývalému ZPR ( vrátenie 

finančných prostriedkov Mestu v sume cca 20 tisíc eur), tak isto sa bude pokračovať aj 

v oblasti preplatenia dovolenky bývalému primátorovi. 

o  Pripravujú sa rôzne pracovné skupiny vo vzťahu k Vinobraniu, kde budú poslanci 

a odborníci, taktiež k tepelnému hospodárstvu a aj k iným témam. Tieto komisie 

vytvára primátor, ktorý dotyčným zašle e-mail. 

o  Uctenie si jubilantov a privítanie  do života. Zákon GDPR – prišlo k utlmeniu týchto 

aktivít. Našlo sa riešenie ako túto tradíciu obnoviť. 

o  Informácia: o 10:00 hod musí primátor odísť(odovzdanie staveniska – Železnice SR) 

príde aj minister dopravy. 

 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský 

- Žiadosť o informáciu ku kanalizácii Grinava (bola dohoda s primátorom, že 

bude stretnutie s občanmi do 15.4.) 

 Primátor 

- Termín nebol presne určený, odvíjal sa od rokovania s BVS. Mesto rokuje aj 

s ostatnými obcami a mestami, aby malo opodstatnenú váhu pri hlasovaní. 

Konkrétne výstupy zatiaľ nie sú. Robia sa všetky veci, aby sa táto 

problematika pohla. 

 Poslankyňa Žárska 

- Neprítomní poslanci sa ospravedlnili z neúčasti na zasadnutí MsZ ? 

- Školstvo. Je reálne, že sa investičné akcie stihnú, aby sa od 1. septembra mohli 

otvoriť prvé triedy Na bielenisku a v MŠ na Cajlanskej ? 

- Konštatovanie: Robil sa personálny audit, na základe ktorého sa konštatovalo, 

že MsÚ musí prejsť reštrukturalizáciou a doplnením. Doplnilo sa 12 

pracovníkov, z toho 3 manažéri, a však urobil sa dopad len na mzdové 

prostriedky. Nerobil sa žiaden iný dopad (priestory.....). Materiál do minulého 

zastupiteľstva ohľadne „Zmeny zriaďovateľskej listiny“ taktiež nebol 

dostatočne spracovaný (riešenie náhradných priestorov pre múzeum bolo iné 

ako to je v súčasnosti). Nesúhlasí s tým, aby sa úzke vedenie mesta 

presťahovalo do Starej radnice. 
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 Primátor 

- S pani riaditeľkou bolo dohodnuté, že si spolu pozrú priestory a aj toto je jeden 

z príkladov, ako mesto malo zaevidovaný svoj majetok a ako sa mesto 

preberalo. 

Sľúbil riaditeľke MM, že jej nájde vhodné priestory a to aj urobil. Je 

prekvapený, že poslanci sa zaujímajú len o tento problém, napriek tomu, že 

boli vyzývaní ním a aj hlavnou kontrolórkou, o návrhy a podnety na zmenu 

VZN, aby sme posunuli mesto dopredu. Tak isto aj otázka programového 

vyhlásenia – zozbierať čo najviac vhodného materiálu. Pripomenul, že vyzval 

všetkých poslancov, že v prípade, ak majú akékoľvek otázky, pripomienky..., 

tak sa vždy s nimi rád stretne. Komunikácia zo strany mesta je otvorená. 

Požiadal poslancov, aby pripravovali tézy do programového vyhlásenia za 

jednotlivé obvody.  

Čo sa týka školstva, po predložení štúdie a zohľadnení všetkých možností, 

budú o tomto informovaní aj poslanci. 

 ZPR Šipoš 

- Poznámka k poslankyni Žárskej ohľadne sťahovania (naplnenie uznesenia) 

 Poslanec Mács 

- Nepochopenie aktivity 12 poslancov, ktoré je legitímne. Myslí si, že tento 

problém je dôležitý aj pre mesto a aj pre jeho obyvateľov. Sobášna sieň – 

zasadačka,  akým spôsobom bude fungovať MsÚ, ak tam nebude sedieť 

primátor, komunikácia pracovníkov s úzkym vedením mesta. Ďalší problém je  

zatvorený park. 

 Primátor 

- Riadenie manažmentu – je zriadená funkcia prednostu, ktorý v zmysle zákona 

riadi Mestský úrad. Sobášna sála sa bude aj naďalej využívať tak, ako sa 

doteraz aj využívala, a preto žiada poslancov, aby správne informovali aj 

občanov. 

Park – náhodná kontrola parku v stredu 24.4. (popadané konáre, nalomené 

konáre v korunách stromov). Stromy v parku sú dlhodobo neudržiavané a je 

potrebná ich pasportizácia. Je zavretý z objektívnych dôvodov a príčin. 

 Poslanec Mács 

- Zákon o obecnom zriadení – náplň činnosti prednostu obecného úradu. Na 

rozdiel od starostu obec neriadi, ale vedie a organizuje jeho prácu. Presun 

kompetencií z primátora na prednostu nie je možný. 

 Primátor 

- Toto nevylučuje danú skutočnosť. 

 Poslanec Farbula 

- Ako je to s parkom, je zavretý mesiac a pol a dodnes tam neboli robené žiadne 

pasporty? 

 Primátor 

- Je nutné urobiť súťaž, vyhodnotenie a obstarávanie. 

 Poslanec M. Pátek 
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- Sťahovanie do Radnice. Považuje to za zlé rozhodnutie. Prvýkrát sa sťahuje 

primátor od pracovníkov úradu (od výkonnej moci). Primátor je volený, 

prednosta úradu, je výkonný pracovník. 12 nových pracovníkov je 

nadbytočných a z toho vlastne vyplynulo sťahovanie (nedostatok priestorov) 

 Poslanec Kremský 

- Faktická poznámka 

 Poslanec M. Pátek 

- Faktická poznámka 

 Poslanec Rybár 

- Faktická poznámka 

 Prednosta MsÚ 

- Zdôraznil, že na februárovom zastupiteľstve vyzval všetkých poslancov, ak 

majú akékoľvek otázky a pripomienky, môžu sa kedykoľvek u neho zastaviť 

a veľmi rád im ich zodpovie. Využila to poslankyňa Štrbová, poslanec 

Šmahovský a Grell. Zároveň reagoval na poslankyňu Žársku – analýzy boli 

robené dobre, a aj keby sme prijali viac ako 12 zamestnancov, priestorovo by 

to úrad zvládol. Chcel by  Mesto posunúť trošku inam, a ak by sa 

neinvestovalo do nových zamestnancov, muselo by sa investovať do 

vzdelávania súčasných, a to by  vyšlo oveľa drahšie. Bude rád, ak sa pani 

poslankyňa u neho zastaví osobne a tieto interné fakty jej vysvetli. Prísť môže 

každý jeden poslanec, ktorý má o to záujem. 

Keďže sa už nikto ďalší do diskusie neprihlásil, primátor bod ukončil a prešiel na ďalší bod 

programu.  

 

3.  Správa o delikvencii na území mesta a činnosti MsP za rok 2018 

Presunutý po bode č. 9 

 

4.  Žiadosť CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok o úpravu rozpočtu 

Predkladá:      Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:  Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

   Viera Tóthová, referent školského úradu  

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 11.04.2019:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania odporúča MsZ schváliť návrh Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za 

hradbami 1, Pezinok, na úpravu rozpočtu z 88 % na 92 % zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa VZN č. 2/2019 

(počet hlasov: za 4, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0) 

 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 11.04.2019: Mestská školská rada odporúča MsZ 

schváliť návrh Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok, na úpravu 

rozpočtu z 88 % na 92 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa VZN č. 2/2019 (počet hlasov: za 7, proti 0, zdržal sa 

1, nehlasovali 0) 

 

Uznesenie MsR č. 2-61/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení (počet hlasov: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0) 

 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

- V minulom volebnom období sa navyšovalo cirkevnej MŠ na 88 % a teraz si 

žiadajú opäť navýšenie ? 

 Poslanec Alexy 

- V budúcnosti by chcel vidieť, akým spôsobom prispieva zriaďovateľ, lebo 

momentálne prispieva nula. Mesto prispieva aj nájmom, nakoľko priestory 

prenajíma za symbolickú sumu euro/rok. 

- Pripomienka : do budúceho roka treba vyčísliť rozdiel medzi symbolickým 

a komerčným nájmom pre Cirkevnú materskú školu sv. Jozefa, a taktiež 

vyčísliť, ako k jej financovaniu prispieva zriaďovateľ. Aby bolo jasné, akým 

spôsobom podporuje túto MŠ zriaďovateľ a akým Mesto. 

 Poslanec M. Pátek 

- Kto je zriaďovateľom tejto cirkevnej MŠ ? 

 Poslanec Šipoš 

- Zriaďovateľom je Bratislavská arcidiecéza. 

 

Návrhová komisia dala hlasovať o bode aj s pripomienkou poslanca Alexyho. 

6.hlasovanie: Za 18; proti 1; zdržalo sa 2; nehlasovalo 0; 

Bod prešiel s pripomienkou. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-67/2019 zo dňa 25.04.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

schvaľuje žiadosť o úpravu rozpočtu pre CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok 

z 88 % na 92 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa VZN č. 2/2019 

s pripomienkou prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD., že do budúceho roka treba vyčísliť rozdiel 

medzi symbolickým a komerčným nájmom pre Cirkevnú materskú školu sv. Jozefa a taktiež 

vyčísliť ako k jej financovaniu prispieva zriaďovateľ.  

 

5.  Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta 

Predkladá:      Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovala:      PaedDr. Marcela Vargová, metodik školského úradu 

 

Bod predniesol primátor a vyzval ZPR Šipoša o prednesenie stanoviska za MsR. 
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Uznesenie MsR č. 2-58/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v 

predloženom znení, s pripomienkami:  

- Informovať ľudí o možnej havárii a spôsobe ochrany obyvateľstva 

- Doplniť praktický materiál ako prílohu do ďalšieho MsZ 

- Mapa CO  

- P. Grell odporúča osloviť na spoluprácu Romana Šmahovského 

- Nahlásiť farbu kontajnerov HAZZ Pezinok 

- Vo výhľade uvažovať s cvičením - modelová situácia  

 Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

7.hlasovanie: Za 19; proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0; 

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-68/2019 zo dňa 25.04.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta  

Poznámka: tento materiál by mal obsahovať bližšie, konkrétnejšie a praktickejšie informácie 

pre obyvateľov, a taktiež by mal byť tento materiál prekonzultovaný s Romanom 

Šmahovským tak, aby bol v týchto intenciách do budúceho roka, alebo aj skôr dopracovaný. 

 

6. Lesy 

Predkladá:    Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovali:   Ing. Renáta Klimentová, vedúca odd. výstavby a životného prostredia 

                                    Vladimír Záleský, ref. odd. životného prostredia 

 

Uznesenie MsR č. 2-59/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ zobrať materiál na 

vedomie . 

Úvod k tomuto bodu predniesol primátor. Bude vytvorená pracovná skupina k tejto  

problematike, taktiež sa budú konať pracovné stretnutia k téme lesy. 

Diskusia: 

 Poslanec Manák 

- Mohli by byť prizvaní do pracovnej skupiny aj členovia komisie ŽP ? 

 Primátor 

- Samozrejme, niektorí členovia sú tam už aj prihlásení 

8.hlasovanie: Za 21; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0; 

Daný bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-69/2019 zo dňa 25.04.2019 

Mestské zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 

a § 18f ods. 1, písm. e.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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v znení neskorších predpisov, 

berie na vedomie 

základné informácie o hospodárení v mestských lesoch. 

 

7.  Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracoval:  Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku  

 

Uznesenie MsR č. 2-60/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v 

predloženom znení, bez pripomienok. 

 

Bližšie informácie k tomuto bodu predniesol primátor. Mesto Pezinok v súčasnosti nie je 

členom ZMOMRu a on ako primátor bol zatiaľ k všetkým pracovným rokovaniam prizvaný. 

Sme okresné mesto a ako jediní v okrese nie sme jeho členmi. Primátori a starostovia 

okolitých miest a obcí cítia potrebu, aby sme v rámci spolupráce boli spojení v organizácii, 

ktorá môže vyvíjať väčší tlak na BSK, BVS a vládu pre potreby celého regiónu. Boli určené 3 

témy: 

1. doprava – obchvat 

2. odpadové hospodárstvo 

3. BVS ( ako člen ZMOMRu by ho Pezinok mohol zastupovať) 

Čo sa týka financií (vzhľadom k tomu, že Pezinok má najviac obyvateľov), vklad pre nás 

vychádza cca 1250,00 Euro. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

- Víta to, že Pezinok chce byť súčasťou ZMOMRu 

- Poplatok – členské sa uhrádza k 31. januáru, ak pristúpime teraz, budeme 

platiť alikvótnu časť a máme tieto prostriedky v rozpočte na rok 2019? 

 Primátor 

- Platiť sa bude plná výška poplatku. 

 Vedúca ekonomického odd. 

- Poplatok nie je zahrnutý v rozpočte (urobí sa rozpočtové opatrenie). 

 Poslankyňa Štrbová 

- Nenašla si v materiáloch zmluvu – nemôže sa teda k nej vyjadriť 

 Vedúca právneho odd. a primátor  

- Všetkým poslancom chodí informatívny link, kde majú materiály nájsť. 

 Poslanec M. Pátek 

- Filozofia Mesta je správna, že sa chce stať členom ZMOMR a poplatok 1200 

Eur je pre Mesto v tomto prípade  „bagateľ“. 

Diskusia bola ukončená a primátor dal hlasovať o danom bode. 

9.hlasovanie: Za 18; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 2; 

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-70/2019 zo dňa 25.04.2019 
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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 schvaľuje  

členstvo Mesta Pezinok v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu, nakoľko materiál 

je spracovaný v termíne do zriadeného v zmysle § 20b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 o 

obecnom zriadení a zmluvu o založení tohto združenia. 

 

Primátor oznámil, že musí odísť a počas jeho neprítomnosti bude viesť rokovanie MsZ 

zástupca primátora Ing. Marián Šipoš. 

Zároveň vyhlásil 15 minútovú prestávku.  

Prezentácia po prestávke : 16 poslancov 

 

8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 21.02.2019 do 

31.03.2019 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok  

Spracovala:   Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

 

Predsedajúci uviedol daný bod. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

- Bude sa tento materiál schvaľovať aj s pripomienkami RO - 2600 Eur na CMŠ 

a 1250 Eur na členstvo ZMOMR ? 

 Vedúca finančného odd. 

- Nakoľko materiál je spracovaný za obdobie do 31.3.2019, tieto finančné 

prostriedky sa tam nemôžu zakomponovať. 

 Poslanec Kremský 

- Zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov o 515 tisíc – zmenili sa príjmy 

z bežných daní? 

-  Prečo je úprava nenormatívnych finančných prostriedkov? Čo sa s tým robí 

v prípade, že sa nevyužijú?  

 Vedúca ekonomického odd. 

- Normatívne finančné prostriedky sú určené pre základné školy (prenesený 

výkon štátnej správy). Nenormatívne prostriedky ak sa nepoužijú, vrátia sa 

štátu. 

Diskusia bola ukončená a predsedajúci dal hlasovať o danom bode – berieme na vedomie. 

10.hlasovanie: Za 18; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 2; 

 

Uznesenie MsZ č. 1-71/2019 zo dňa 25.04.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods. 8, § 14 a § 15 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 berie na vedomie 

 informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 21.02.2019 do 31.03.2019  
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Rozpočet na rok 2019 v EURO s úpravami k 31.03.2019  

príjmy vo výške 22 005 680 eur 

výdavky vo výške 21 999 027 eur 

 

9.  Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € 

Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracovala:    JUDr. Jana Kľúčiková, referent daňových exekúcií 

 

Do diskusie sa nik neprihlásil. Predsedajúci dal hlasovať o danom bode – berieme na 

vedomie. 

11.hlasovanie: Za 19; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 1; 

 

Uznesenie MsZ č. 1-72/2019 zo dňa 25.04.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  a  

úlohy uloženej uznesením MsZ č. 41/2014 zo dňa 18.02.2014 

berie na vedomie  

1. Informáciu – daňové nedoplatky/pohľadávky nad 1000 €  k 31. 03. 2019               

Tabuľka č. 1 

2. Informáciu o nasledujúcich zmenách vo vymáhaní pohľadávok nad 1.000,-  eur k 31. 03. 

2019 

 

 MIKROCHEM, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, IČO: 00 604 496, zostatok 

nedoplatku na dani z nehnuteľnosti a poplatku za KO spolu vo výške 7 529,52 € bol dňa 

29. 03. 2019 uhradený celkom;  

 MIKROCHEM Energy, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok, IČO: 46 754 644, 

zostatok nedoplatku za daň z nehnuteľnosti vo výške 6 945,26 € bol dňa 29. 03. 2019 

uhradený celkom; 

 p. Oldrich Pavlík, bytom Bystrická 34, Pezinok, nedoplatok na poplatku za KO vo výške 

1 125,96 € hradený mesačne postupne, v súčasnosti úhrada celkom 93,90 €, zostatok 

nedoplatku je 1 032,06 €; 

 Regena, spol. s r. o., Glejovka 1, Pezinok, IČO: 34 108 726 nedoplatok za daň 

z nehnuteľnosti, pes vo výške 158 974,13 €. Postupná úhrada z nedoplatku od posledného 

zasadnutia MsZ  vo výške  2 525,10 €,  zostatok nedoplatku je 153 747,68 €; 

 BH SM, s. r. o. , Pribišova 47, Bratislava, IČO: 46 212 485 pohľadávku za nájom 

pozemkov uhradil dňa 18. 3. 2019 vo výške 3 230,- €, zostatok nedoplatku 1 161,14 €.  

  

3.  Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti Mestskej polície 

Pezinok za rok 2018; Informácia o delikvencii na území mesta Pezinok a o 

činnosti a dosiahnutých výsledkoch Obvodného oddelenia PZ Pezinok za rok 

2018; Analýza priestupkov prejednaných odborom všeobecnej vnútornej správy 

Okresného úradu Pezinok v kalendárnom roku 2018 

Predkladá :   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Spracoval :  JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník mestskej polície Pezinok,                        
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 Mgr. Michal Peniak, riaditeľ OO PZ Pezinok,          

 JUDr. Katarína Drocárová, VOVVS Okresného úradu Pezinok,   

Stanovisko komisie verejného poriadku zo dňa 11.04.2019. Komisia verejného poriadku  

zobrala Správu o delikvencii na území mesta a správu o činnosti Mestskej polície Pezinok za 

rok 2018; Informáciu o delikvencii na území mesta Pezinok a o činnosti a dosiahnutých 

výsledkoch Obvodného oddelenia PZ Pezinok za rok 2018; Analýzu priestupkov 

prejednaných odborom všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok v kalendárnom 

roku 2018 na vedomie bez pripomienok a odporúča uvedené správy na prerokovanie v 

Mestskom zastupiteľstve.  

  

Predsedajúci vyzval náčelníka mestskej polície  o komentár k predkladanému materiálu. 

 

JUDr. Farbula – tak ako každý rok, predkladá MsZ túto správu. S vývojom samosprávy sa 

vyvíja aj mestská polícia a v súčasnosti je už neoddeliteľnou súčasťou samosprávy. Správa je 

veľmi rozsiahla z dôvodu, že aj rozsah mestskej polície je veľký. Jej úlohy sú striktne dané 

zákonom o obecnej polícií. Upozornil, že pre lepšiu orientáciu v tomto materiáli, je obsah 

o jednotlivých činnostiach MsP. Súčasťou materiálu je aj zákon o obecnej polícii. 

Diskusia: 

 Poslanec Grell 

- Na Komisii verejného poriadku bola intenzívna debata o parkovaní 

a bezpečnosti. Riaditeľ OO PZ Pezinok im podal vysvetlenie a do budúceho 

zastupiteľstva chce komisia predložiť aj návrhy na zvýšenie počtu kamier. 

 Poslankyňa Žárska 

- Faktická poznámka 

 Poslanec Grell 

- Faktická poznámka 

 Poslanec Mács 

- Poďakoval náčelníkovi MsP za obsiahlu správu a členom mestskej polície za 

prácu, ktorú odviedli v roku 2018. 

 Poslanec Kremský 

- Otázka k pripravovanej legislatívnej zmene 

 Náčelník MsP 

- Nemá takúto informáciu  

 Poslanec Kremský 

- Bezpečnosť v centre mesta – Holubyho ulica (cestná premávka – meranie 

rýchlosti) 

 Náčelník MsP 

- Nemajú túto kompetenciu 

 Poslanec J. Pátek 

- Článok o kompetenciách mestskej polície 

 Poslankyňa Žárska 

- Faktická poznámka 

 Poslanec M Pátek 
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- Požiadal predsedu Komisie verejného poriadku o urýchlenie predloženia 

materiálu ohľadne statickej dopravy a pešej zóny ( CMC). 

 Poslanec Grell 

- Poďakoval za podnety a sľúbil, že sa tým budú zaoberať. Stretnutie s veliteľom 

smeny mestskej  polície v pondelok večer – neustále zvonenie telefónov 

a vysielačiek – stav pracovníkov je poddimenzovaný. 

 ZPR Šipoš 

- Statická doprava – Mesto na tom pracuje. Pilotný program na sídlisku Sever. 

Diskusia ukončená . Predsedajúci dal hlasovať o danom bode. 

12.hlasovanie: Za 20; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0; 

 

Uznesenie MsZ č. 1-73/2019 zo dňa 25.04.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie  

Správu o delikvencii na území mesta a správu o činnosti Mestskej polície Pezinok za rok 

2018; Informáciu o delikvencii na území mesta Pezinok a o činnosti a dosiahnutých 

výsledkoch Obvodného oddelenia PZ Pezinok za rok 2018; Analýzu priestupkov 

prejednaných odborom všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Pezinok v kalendárnom 

roku 2018 v znení predložených dokumentov.  

 

Na zasadanie zastupiteľstva sa vrátil primátor, ZPR Šipoš mu odovzdal vedenie MsZ. 

  

10. Rôzne 

10.01 Tatra United Corporation, Rozálka v zastúpení pani Lexovej a pána 

Viteka. 

Primátor požiadal poslanca Mácsa, ako navrhovateľa doplnenia tohto bodu, o jeho uvedenie. 

 

o  Poslanec Mács 

Žiada o objasnenie procesnej stránky situácie, ktorá tu ku dnešnému dňu je.  

MSZ dňa 13.2.2009 svojím uznesením schválilo nájomnú zmluvu medzi Mestom 

Pezinok a spoločnosťou , ktorá je teraz nástupníkom spoločnosti IRI AGROFOREST, 

a.s. Pezinok a bola schválená na obdobie 10 rokov. Podpísaná bola vtedajším 

primátorom 27.2.2009. Zástupcovia tejto spoločnosti navštívili MsÚ a vedenie Mesta 

19. februára, kde si chceli dohodnúť ďalší spôsob spolupráce. Následne na základe 

rozhodnutia Mesta 26.2. bolo oznámené nájomcovi skončenie nájomného vzťahu 

uplynutím doby s tým, že tam prišlo k porušeniu určitých podmienok. 26.3. sa 

uskutočnilo ďalšie stretnutie, kde si strany tento problém nevedeli navzájom 

vykonzultovať.  

Prečo vypovedáme 26. februára zmluvu, ktorá je platná a účinná do 27.2 (nasledujúci 

deň), bez toho, aby sa urobilo miestne zisťovanie? Miestne zisťovanie je nariadené na 

2.5.2019 o 19,30 h. 
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Ak o nájme týchto pozemkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo, malo by byť od 

začiatku informované o tom, že vznikli akékoľvek pochybnosti o konaní v dobrej vôli 

nájomcu, že došlo z jeho strany k porušeniu akýchkoľvek povinností a v prípade, ak 

MsZ túto zmluvu odsúhlasovalo svojím uznesením, malo by aj rozhodovať o tom, či 

táto zmluva bude ukončená. 

o  Primátor 

Mesto Pezinok v zastúpení štatutára konalo tak, ako bolo pánom poslancom zhrnuté. 

Vysvetlil všetky fakty súvisiace s danou problematikou. 

Videozáznam: 2:25:05h – 3:02:48h 

 

 10.02  Žiadosť pána Marčáka o odpustenie poplatku 

Primátor požiadal poslanca Mácsa, ako navrhovateľa doplnenia tohto bodu, o jeho uvedenie. 

 

o  Poslanec Mács 

Jedná sa o žiadosť pána Mgr., Ing. Petra Marčáka, ktorý požiadal poslancov 

mestského zastupiteľstva, aby zaujali stanovisko k jeho požiadavke „Odpustenie 

poplatkov za smeti, nakoľko dlhodobo nevyužíva priestory, ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Pezinka“. Keďže tento problém sa riešil cez funkčné obdobia 3 

primátorov, bolo by vhodné, aby MsZ určilo jasné pravidlá, akým spôsobom sa bude 

pristupovať k žiadateľom, ktorí žiadajú o odpustenie v prípade, ak majú splnenú 

podmienku. Bude Mesto pristupovať k odpusteniu poplatkov alebo nie? 

o Primátor 

S pánom Marčákom prebehli aj stretnutia, aj telefonáty, aj komunikácia. Je platné 

VZN  

§ 57 odpustenie poplatku – presne vymedzené, v ktorých prípadoch môže prísť 

k odpusteniu poplatku. Pánovi Marčákovi bolo deklarované, že vzhľadom k platnému 

VZN v súčasnosti, nie je možné v jeho prípade odpustenie poplatku, a že sa Mesto 

budeme  zaoberať pripomienkami pri úprave tohto VZN. 

Diskusia: 

 Poslanec Mács 

- Ide o stanovenie pravidiel pre všetkých, ktorých sa to môže týkať. Prikláňa sa 

k úprave VZN (nulový odber elektrickej energie...) 

 Primátor 

- S pánom Marčákom sa intenzívne komunikovalo. Stretnutie na mestskom 

úrade, kde mu bol prednesený presný výklad VZN. P. Marčák zaslal 

pripomienky k VZN a bolo mu deklarované, že tieto pripomienky budú 

prednesené poslancom, aby prišlo k úprave VZN. 

 Poslankyňa Štrbová 

- Bolo by dobré určiť termín prerokovania, ak má prísť k úprave VZN. 

 Primátor 

- Pracuje sa na harmonograme úprav VZN 

 Poslankyňa Štrbová 

- Faktická poznámka (pohľadávky – generálny pardon) 

o Primátor udelil slovo prítomnému pánovi Marčákovi 
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Je presvedčený, že je v kompetencii primátora odpustiť poplatok 

 Vedúca právneho odd. 

- Vo VZN je taxatívne dané, kedy je možné odpustiť poplatok 

 Poslanec M. Pátek 

 ZPR Šipoš 

 Primátor 

- Zo strany vedenia Mesta prišiel prísľub na prehodnotenie VZN. Urobiť tam 

úpravy tak, aby sa mohli aj iné špecifické veci zosúladiť a po jeho schválení 

v roku 2020 sa bude môcť rozhodovať tak, ako to bolo aj deklarované. 

Primátor daný bod ukončil. 

Pán Marčák poďakoval zastupiteľstvu, že sa týmto bodom zaoberalo. 

 

11. Informácie z činnosti MsÚ a ÚHK 

Predkladá: Matúš Meňhart, prednosta Mestského úradu 

Spracoval: Mgr. Renata Gottschallová, ved. odd. majetkoprávneho 

 

Predsedajúci odovzdal slovo vedúcim pracovníkom oddelení, aby sa prezentovali. Agenda 

jednotlivých oddelení je zhrnutá v prezentácii na samostatných slide-och. Postupne sa slova 

ujali vedúca  právneho oddelenia  (Mgr. Gottschallová), vedúca ekonomického oddelenia   

(Ing. Gusejnova), vedúca odd. výstavby a životného prostredia (Ing. Klimentová) a vedúci 

odd. školstva a sociálnej starostlivosti (Mgr. Hýll). 

 

Primátor poďakoval za prezentáciu a požiadal Mgr. Gottschallovú o informáciu ohľadom 

súdneho sporu (pávy v parku). 

- Vedúca právneho odd. 

Okresný súd rozhodol v prospech žalobcu. Mesto musí zamedziť pávom 

prístup na pozemok žalobcu. 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský 

- Poďakovanie odd. ŽP – poriadok v okolí Kauflandu 

- Čierne skládky – v Glejovke je najväčšia. Žiada o riešenia a navrhuje dať tam 

označenie „ zákaz vývozu smetia“ 

 Poslanec Manák 

- Pávy - voliera 

 Poslankyňa Žárska 

- Analýza nájomných zmlúv – požiadavka o prehľade týchto zmlúv 

- Participatívný rozpočet – prostredie pre život (20 tisíc). Pripravuje sa metodika 

pre čerpanie tohto rozpočtu? 

- Kosenie sídliska Starý dvor 

- Koordinačný tím – žiadosť pre vedenie Mesta, aby sa najbližšieho zasadnutia 

zúčastnili 

- Žiadosť o koordináciu zasadnutí komisii pri MsZ 

 Primátor 

- informácia k zmluvám – postúpené prednostovi MsÚ 
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- participatívny rozpočet je zameraný na skvalitnenie a skrášlenie obytného 

priestoru. Podmienky: 1. musí to byť verejný priestor 

2. na skvalitnenie a na skrášlenie obytného priestoru pre     

tých ľudí. 

 prednosta MsÚ 

- analýza zmlúv by mala byť dokončená koncom augusta. Výstup bude 

postúpený MsZ. 

 Poslanec Macháč 

- Plánuje sa budovanie kontajnerových stojísk na území mesta? 

- V akom stave sa nachádza problematika verejného osvetlenia? 

 Primátor 

- Plánuje sa stretnutie s firmou Marius Pedersen – polozapustené kontajnery 

- Verejné osvetlenie – pripravuje sa pracovná skupina zložená z odborníkov na 

VO, získavajú sa nové informácie, akým smerom sa vybrať. 

 Poslanec Kremský 

- Detské ihrisko Za hradbami – pripomienky od občanov, kedy bude dokončené 

 VOÚPaŽP  

- V priebehu jedného mesiaca bude oprava DI zrealizovaná. 

 Poslanec Farbula 

- Žiadosť o umiestnenie svetla pri DI na Suvorovovej č. 18 a 20. 

- Plánujú sa opravy aj na iných DI ? 

 VOÚPaŽP  

- Kontroly a opravy DI sú priebežne vykonávané.  

- Umiestnenie svetelných bodov na DI – projekt s nimi nepočítal, nakoľko nie sú 

večer využívané. 

 Poslanec Farbula 

- Oplotenie detských ihrísk (združujú sa tam vo večerných hodinách rôzne 

skupiny ) 

 Primátor 

- Len oplotenie nestačí (ničia sa). Oživenie komunitných centier – výmenníky. 

Aj MsP robí prevenciu. 

 VOÚPaŽP  

- Sever bol poddimenzovaný čo sa týka svietidiel, príde tam k podstatnému 

navýšeniu svetelných bodov. 

 NMsP 

- DI na Severe je problematický priestor a to isté platí aj na priestor parčíku – je 

potrebné tento priestor osvetliť. 

 Poslanec Kremský 

- Problém vidí v tom, že tínedžeri majú v Pezinku málo možností čo môžu robiť. 

 

Primátor ukonči diskusiu a prešiel k bodu  Informácie z činnosti ÚHK. 

o Hlavná kontrolórka  

- Na minulom zastupiteľstve žiadala poslancov o pripomienky k VZN (granty - 

dotácie) do dnešného dňa nedostala žiadne. 



MsZ 25.04.2019                                                                                                                                   16 
 

- Doplnenie informácií – kontrola vyplácania odmien bývalému zástupcovi 

primátora (vrátenie finančných prostriedkov vo výške 20 350, 63 eur, ktoré mu 

boli poukázané na účet v rozpore so zákonom). 

- Súčasné kontroly 

 preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi za roky 

2013, 2014, 2017 a 2018. Nekonalo sa v zmysle zákona (právne 

postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest). Išlo 

o 4 platby (spolu  11 521 eur). 

Neboli odsúhlasené mestským zastupiteľstvom, ale len kolégiom   

primátora, alebo formou súhlasného stanoviska  bývalého prednostu  

MsÚ. 

Diskusia: 

 Poslanec Šmahovský 

- Komisia kultúry podrobne spracovala celý materiál ohľadom grantov na 

svojom treťom zasadnutí ( v materiáloch sú v uzneseniach aj ich návrhy). 

 Poslanec Kremský 

- Boli kontaktovaní bývali funkcionári mesta (ZPR a primátor) a ako 

zareagovali? 

- Pochybenie úradníkov Mesta – ako je to možné? 

 HK 

- Bývalému ZPR išla predžalobná výzva 

- Bývalý primátor – budú ešte podniknuté právne kroky 

- Pochybenie úradníkov – ide o pochybenie bývalého prednostu MsÚ 

 Poslankyňa Žárska 

- Faktická poznámka 

 Poslankyňa Štrbová 

- Kontrola plnenia jednotlivých uznesení za minulé obdobie - zmluvy (časové 

plnenie – chýba lehota). 

- Uznesenie č. 148/2018 – Informácia o časovom harmonograme zostavovania 

a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 – nesplnené. Čo s tým? 

- Kontrola Lesy – prečo nebola vykonaná, keď v tomto období je zmluva platná. 

o  Odpovedali: HK, VOÚPaŽP a VMO 

 Poslanec Alexy 

- Po zasadnutí KŠ dajú HK podklady k VZN  

- Žiadosť o manuál pre zúčtovanie dotácií pre subjekty poberajúce tieto dotácie. 

- Upozornenie, že ak sa chce novelizovať VZN, bude sa musieť postupovať 

v jeho zmysle už od jesene 2019 (schválené by malo byť preto už do leta). 

Pred tým by to ešte malo prejsť aj jednotlivými komisiami pri MsZ. 

 Primátor 

- Pán Šipoš bol  na BSK – čo sa týka dotačných schém, sú ochotní mestu 

poskytnúť ich systém, aby sme vedeli poslať dotácie aj elektronicky. 

 HK  

- Poďakovala za pripomienky. Pošle poslancom email, kde navrhne termíny 

stretnutia na prejednanie všetkých pripomienok. 
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 Poslanec Šmahovský 

- Faktická poznámka 

 Poslanec Manák 

- Žiada o ozrejmenie vyplatenia neoprávnených finančných prostriedkov 

bývalému primátorovi. 

 HK 

- Jednalo sa o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. 

Diskusia ukončená. 

 

12. Interpelácie poslancov 

Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom bode padlo aj veľa interpelácií, primátor požiadal 

poslancov, ak majú ešte ďalšie interpelácie, aby ich poslali písomnou formou a samozrejme 

im bude na ne odpovedané písomne. 

 Primátor 

- Dostal ešte jednu interpeláciu od poslankyne Žárskej (emailom).  

Kedy sa pristúpi k tvorbe programového vyhlásenia ? 

Odpoveď: Zháňajú sa všetky potrebné dáta. Vyzval poslancov, aby si v rámci 

svojich obvodov rozpracovali svoje tézy. V septembri, pri tvorbe  rozpočtu 

chce, aby bol rozpočet podporený aj programovým vyhlásením. Víta aktivitu 

pani poslankyne. 

 Poslankyňa Žárska 

- Faktická poznámka 

 Poslanec Kremský 

- Prieskum, aké problémy v meste chcú obyvatelia riešiť (chodníky 

a cyklocesty) 

- Cyklocesta „ Pezinok – Jur – napojenie na Jurava „ (téma, ktorá ľudí veľmi 

zaujíma). Inicializuje vznik pracovnej skupiny. 

Odpoveď: ZPR Šipoš 

 Poslanec Rybár 

- Grinavská križovatka ( Grobská cesta a Myslenická) – plánuje sa tam 

osvetlenie križovatky? 

- Aký je aktuálny stav obchvatu? 

- Vysporiadanie pozemkov (Starý dvor, Dubový vŕšok) 

Odpoveď: ZPR Šipoš k 1. časti, ostatné odpovede písomne. 

 

Primátor sa na záver poďakoval poslancom a zamestnancom Mesta a zasadnutie MsZ ukončil. 

 

 

 

_____________        _______________ 

Ing. arch. Igor Hianik      Matúš Meňhart  

primátor        prednosta MsÚ 

 

Zapísala: Mária Odehnalová 
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