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ZÁPISNICA 

z VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 27.06.2019 

v čase od 08:30 hod. do 14:08 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. Úprava plánu práce Mestského zastupiteľstva 

4. Pristúpenie do združenia JURAVA 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie 

č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

6. Preklasifikovanie výdavkov ZŠ Fándlyho 

7. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení 

8. Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych 

služieb o finančný príspevok 

9. Participatívny rozpočet  

10. Prevody a nájmy 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2018 

12. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2018  

a stanovisko hlavnej kontrolórky 

13. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018 a 

stanovisko Dozornej rady 

14. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za 

rok 2018 a stanovisko Dozornej rady 

15. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p.o. za rok 

2018  

16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 

2018  

17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2018  

18. Informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2019 

19. Informácie z činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky a stanoviská ku kontrole 

hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o., Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o., Mestského 

podniku služieb, p.o., Mestského múzea, p.o. za rok 2018 

20. Rôzne 

21. Interpelácie poslancov 

 

Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ing. arch. Igor Hianik. Privítal poslancov mestského 

zastupiteľstva, riaditeľov mestských organizácií a zamestnancov úradu. 

Požiadal poslancov o prezentáciu. Prezentovalo sa 19 poslancov. Z rokovania sa ospravedlnili 

poslanci Pavol Alexy, Peter Kovačovský, Milan Čech a poslankyňa Božena Mizerová.  
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Predsedajúci navrhol do Návrhovej komisie poslancov Kvetoslavu Štrbovú a Drahomíra 

Šmahovského. 

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

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

Primátor vyzval  poslancov, aby sa vyjadrili k bodom programu (doplnenie, zmena poradia 

bodov programu).  

Na základe žiadosti riaditeliek súkromných materských škôl, požiadal  o 

 presun bodu č. 7 - Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení pred 

bod č.2 - Informácie primátora. 

2.hlasovanie: Za 20 ; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 1; (neplatné – nefungovalo hlasovacie 

zariadenie poslanca Mácsa) 

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

 

Návrhy na doplnenie programu: 

 primátor – doplniť do bodu Rôzne bod : 20.1 Návrh na schválenie projektu „Bezpečné 

mesto – elektromobilita a materiálovo – technické vybavenie Mestskej polície Pezinok 

2019“ 

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

 

 primátor – doplniť do bodu Rôzne bod : 20.2 Návrh na vymenovanie riaditeľa PKC 

5.hlasovanie: Za 18 ; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 3; 

   

Predsedajúci dal hlasovať o programe ako celku 

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

Zmeny programu boli schválené. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=304s 

 

7.   Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení 

7A SMŠ Preschool Benjamin 

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

Spracovali: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

  Viera Tóthová, referent školského úradu  

 

Primátor požiadal spracovateľa materiálu o stručné uvedenie bodu a zástupcov komisie, 

mestskej školskej rady a mestskej rady o stanoviská. 

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.06.2019:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ zaradenie SMŠ Preschool Benjamin, Trnavská 4, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení (za-4, proti-0, zdržali sa-3) 

 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.06.2019: Mestská školská rada neodporúča MsZ 

zaradenie SMŠ Preschool Benjamin, Trnavská 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

(9 z 9) 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=304s
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Uznesenie MsR č. 2- 73/2019 jedným hlasovaním: neodporúča MsZ schváliť zaradenie 

súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení (7 za, 1 proti) 

 

Následne primátor otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili: 

 poslanec Kremský 

 poslankyňa Žárska 

 poslanec Šipoš 

 zástupca súkromnej materskej škôlky na ulici Ľ. Rajtera 

 zástupca súkromnej materskej škôlky „Múdre hlavičky“ 

 pani Bednárová – zástupca rodičov 

 poslanec Macháč 

 ZPR Wagingerová 

 poslanec Rybár 

 poslanec Šipoš 

 referent školského úradu p. Tóthová 

Predsedajúci ukončil diskusiu a vyzval poslancov na hlasovanie. 

7.hlasovanie: Za 0; proti 16; zdržalo sa 5; nehlasovalo 0;  

Daný bod neprešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=771s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-85/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

neschvaľuje 

žiadosť OZ Škôlka Benjamin, Pri kockách, 900 91 Limbach 

a 

nesúhlasí 

so zaradením Súkromnej materskej školy Preschool Benjamin, Trnavská 4, Pezinok do siete 

škôl a školských zariadení 

 

2. Informácie primátora 

Do informácie primátor zaradil niekoľko krátkych okruhov (tém), ktoré sa riešili alebo sa ešte 

riešia. 

o  Cyklodoprava (Grinavská zákruta, Bratislavská – 502, Pezinok – Limbach, Kostra 

dopravy mesta Pezinok) 

o  Parkovacia politika (jednotlivé sídliská ) 

o  Mestské objekty (evidenčná karta) 

o  Park (čo sa v parku robí a ešte sa musí urobiť) 

o  Lesy (znížená ťažba, zvýšená cena za ťažbu, mestská rezervácia, info tabule, osveta 

v školách, spolupráca formou aktivizmu, menežment zadržiavania dažďovej vody) 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=771s
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o  Grinava  (zipsovanie smer Pezinok, Pezinok – Grinava) 

 

Na záver primátor udelil slovo poslancovi Chynoranskému, ako predsedovi Komisie na 

ochranu verejného záujmu. 

 Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu informoval, že komisia v zložení 

Jozef Chynoranský, Milan Grell, Peter Kremský, Pavol Alexy a Pavol Rybár, 

prekontrolovala všetky podané oznámenia funkcii činnosti a majetkových pomerov 

a konštatuje, že všetci poslanci aj primátor Mesta Pezinok, si splnili svoju zákonnú 

povinnosť v zmysle Čl. 7 zákona č. 357/2004. 

 

Slovo si zobral opäť primátor a požiadal poslancov, aby v nasledujúcej diskusii príspevky, 

ktoré majú charakter interpelácie, predniesli v bode Interpelácie poslancov. 

 

Následne otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásili poslanci: 

 Poslanec Solga – požiadal ako poslanec BSK, o urýchlené doručenie informácie 

o tom, o aké kolízne body ide (projekt vybudovanie chodníka Pezinok –Limbach). 

 Primátor – bol zaslaný list na BSK – bude zaslaný aj poslancom 

 ZPR Šipoš 

 Primátor 

 Poslanec Solga 

 Prednosta MsÚ 

 Primátor 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Kremský 

 Primátor 

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Poslanec Oravec 

 ZPR  Šipoš 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 Poslanec Mács – žiada o čo najskoršie oboznámenie poslancov s celým projektom a 

s jeho chybovosťou. 

 Primátor 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=2759s 

Primátor ukončil diskusiu a prešiel na ďalší bod programu. 

 

3.  Úprava plánu práce Mestského zastupiteľstva 

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

Spracovali: JUDr. Stanislav Mihalovič, vedúci útvaru služieb občanom  

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=2759s
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    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ  

Bod programu uviedol primátor. Zdôvodnil zmenu harmonogramu zasadania MsZ na druhý 

polrok 2019. 

Otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásila 

 Poslankyňa Žárska 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil. Primátor dal hlasovať o danom bode. 

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

Bod č. 3 bol schválený 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=5424s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-86/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

úpravu plánu práce MsZ na rok 2019 v predloženom znení 

Termíny zostávajúcich zasadnutí MsZ v roku 2019 sú: 

26.09.2019 

28.11.2019 

12.12.2019 

Ruší sa pôvodný termín zasadnutia MsZ 30.10.2019 

 

 4.  Pristúpenie do združenia JURAVA 

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

Spracovali:  Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Uznesenie MsR č. 2-70/2019 zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v 

predloženom znení, bez pripomienky 

 

Bližšie informácie k predloženému bodu podal primátor a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska 

 Primátor 

 Prednosta MsÚ 

 Poslanec Solga – faktická poznámka 

 Primátor 

 Prednosta MsÚ 

 Primátor 

 Poslanec Solga – požiadal o všetky zápisnice z rokovaní, všetky projekty, ktoré boli 

pripomienkované 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Vedúca finančného odd. 

 Prednosta MsÚ 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=5424s
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 Poslanec Kremský – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

Primátor ukončil diskusiu a dal hlasovať o predloženom bode. 

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

Bod bol schválený 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=5596s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-87/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

schvaľuje 

a) členstvo Mesta Pezinok v Združení obcí JURAVA s účinnosťou jeho pristúpenia k Zmluve 

o založení Združenia obcí JURAVA 

zriadeného v zmysle § 20b a nasl. zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení 

a 

b) zmluvu o založení „Združenia obcí JURAVA“ 

 

Nasledovala 15 minútová prestávka  

Prezentácia poslancov po prestávke  – prezentovaných 16 poslancov. 

 

5. Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

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

Spracovali:  Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS MsÚ v Pezinku 

   Viera Tóthová, referent Školského úradu 

Primátor požiadal o uvedenie bodu spracovateľa materiálu.  Vedúci OŠaSS  zdôvodnil 

potrebu zmeny VZN vzhľadom k novej legislatíve (potravinové pásma). 

Primátor vyzval poslancov na diskusiu. Keďže sa nikto neprihlásil, dal o bode hlasovať. 

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

Bod bol schválený 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8023s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-88/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach 

a poveruje 

Mestský úrad vypracovaním úplného znenia VZN č. 3/2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=5596s
https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8023s
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6.  Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky – ZŠ 

Fándlyho    

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

Spracovali      Ing. Alena Gusejnová, vedúca finančného oddelenia 

  Drahoslava Pátková, referent rozpočtu a účtovania škôl 

Primátor požiadal o prednesenie a vysvetlenie predloženého materiálu p. Gusejnovú, ktorá 

odôvodnila požiadavku na preklasifikovanie týchto výdavkov. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor dal hlasovať o predloženom bode. 

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

Bod prešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8214s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-89/2019 zo dňa 27.06.2019 

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle  ustanovenia     

§ 10 ods. 9  a  § 14  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov    

 schvaľuje 

 preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 14 500 €  - ZŠ 

Fándlyho na vybudovanie „Otvoreného prístrešku“ v priestore školského areálu 

 

8. Schválenie Kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov 

sociálnych služieb s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Pezinok 2019-

2023 

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

Spracovali: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Mgr. Kamil Bednár, manažér kvality sociálnych služieb a inštruktor odbornej 

praxe, člen koordinačného tímu Komunitného plánu sociálnych služieb 2019-

2023 

Stanovisko komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva zo dňa 10.06.2019: odporúča MsZ 

schváliť Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 

78b Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Pezinok 2019-2023 (8 z 8) 

 

Uznesenie MsR č. 2-74/2019 zo dňa 18.06.2019: odporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení, bez pripomienky (za 7 zo 7) 

 

Vedúci OŠaSS oboznámil poslancov s materiálom (nová kompetencia daná obciam). 

Diskusia: 

 Poslanec Janeček 

 Poslankyňa Žárska 

Primátor ukončil diskusiu a dal hlasovať o materiály. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8214s
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Bod prešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8306s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-90/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný 

príspevok podľa § 78b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Pezinok. 

 

 9. Participatívny rozpočet 

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

Spracoval: Ing. Šipoš, zástupca primátora mesta Pezinok 

 

Úvod k predloženému materiálu predniesol primátor a udelil slovo ZPR Šipošovi, ako 

spracovateľovi materiálu. 

ZPR Šipoš upozornil na pár pripomienok, ktoré mali poslanci k uvedenému materiálu na 

pracovnom stretnutí. 

O slovo sa prihlásila vedúca finančného oddelenia (rozpočtový rok pre Mesto je do 31.12.)  

Primátor otvoril diskusiu do ktorej sa prihlásili: 

 Poslanec J. Pátek – faktická pripomienka 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Poslanec Manák – poslanecký návrh: 

1. Aby oprávnený žiadateľ mohla byť aj fyzická osoba  

2. Aby žiadateľom mohla byť aj organizácia so sídlom mimo Pezinka 

3. Potrebný počet hlasov 30 aj v prípade menej podaných projektov ako 30 ? 

 Poslanec Oravec 

 Poslankyňa Žárska – poslanecký návrh:  

1. Žiadateľom, ktorým projekty boli vyradené, to bude oznámené na e-mailovú adresu 

aj s dôvodom vyradenia. 

2. Aby hlasovanie bolo umožnené aj fyzicky, nie len elektronicky 

3. Aby komisia na vyhodnocovanie bola menovaná prednostom a projekty boli 

posúdené komisiou životného prostredia 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Manák – faktická poznámka 

 Poslanec Oravec – faktická poznámka 

 ZPR -. Šipoš – poslanecký návrh:  

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8306s
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1. aby v štádiu posudzovania projektov boli prizvaní do tohto procesu aj jednotliví 

členovia komisie životného prostredia. 

 Poslanec J. Pátek – faktická poznámka 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska 

 Poslanec Rybár  

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslanec Janeček 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Janeček – faktická poznámka 

Primátor ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby sformulovala poslanecké návrhy 

a následne sa bude o nich hlasovať. 

 

 Poslanecký návrh p. Manáka: 

1. aby oprávneným žiadateľom  mohla byť nielen právnická  ale aj fyzická osoba 

13.hlasovanie: Za 5; proti 9; zdržalo sa 5; nehlasovalo 0;  

Poslanecký návrh neprešiel. 

2. právnická osoba nemusí mať sídlo v Pezinku 

14.hlasovanie: Za 2; proti 12; zdržalo sa 5; nehlasovalo 0;  

Poslanecký návrh neprešiel. 

3. Vypustiť textáciu „podporiť 30 hlasov“ 

15.hlasovanie: Za 17; proti 1; zdržalo sa 0; nehlasovalo 1;  

Opakované hlasovanie 

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

Poslanecký návrh prešiel. 

 

 Poslanecký návrh p. Žárskej 

1. Aby vyradeným žiadateľom bol oznámený výsledok elektronicky aj s dôvodom vyradenia 

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

Poslanecký návrh prešiel. 

2. Hlasovanie je možné aj fyzicky – osobne v kancelárii prvého kontaktu, resp. v podateľni 

mestského úradu. 

18.hlasovanie: Za 16; proti 0; zdržalo sa 3; nehlasovalo 0;  

Poslanecký návrh prešiel. 

3. Aby komisia na vyhodnocovanie bola menovaná prednostom a projekty boli posúdené  

komisiou životného prostredia. – poslankyňa Žárska stiahla poslanecký návrh. 

 

 Poslanec Šipoš 

1. V štádiu posudzovania projektov budú  prizvaní  členovia komisie životného prostredia. 

19.hlasovanie: Za 15; proti 0; zdržalo sa 4; nehlasovalo 0;  

Poslanecký návrh prešiel. 
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Primátor dal hlasovať o bode ako celku so všetkými poslaneckými návrhmi. 

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

Bod bol schválený. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8466s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-91/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

schvaľuje 

podmienky čerpania finančných prostriedkov z položky Participatívny rozpočet pre rok 2019 

v zmysle predmetnej Výzvy 

 

 10.  Prevody a nájmy 

   10.01 Odkúpenie novovytvoreného pozemku 

Bod predniesla vedúca právneho oddelenia. Uviedla, že Komisia ekonomiky, financií a 

podnikania neodporučila tento prevod. Tak isto ani Komisia územného plánovania, výstavby 

a dopravy prevod neodporučila. 

 

Tento návrh na prevod nehnuteľnosti – Odkúpenie novovytvoreného pozemku, katastrálne 

územie Pezinok, obec Pezinok, Okres Pezinok, lokalita: Javorová ulica spracovala: 

Mgr. Katarína Bálintová, právnička  MsÚ. 

 

Navrhovateľ: Ing. M. M.,  

Účel: Využitie pozemku ako oddychovej zóny – záhradkárska zeleň v súlade s ÚPI 

a čiastočne vo forme úžitkovej záhradky. Limitovanie nadmerného tlaku náletových drevín 

a krovín na uvažovanú záhradnú časť priľahlého pozemku žiadateľa. Ochrana pred 

prípadnými záplavovými vodami z nepravidelného koryta, občasného, v lete suchého potoka 

– odtoku odvádzajúceho príležitostné vody z topiaceho sa snehu na jar a dažďové vody.   

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 proti). 

Primátor otvoril diskusiu: 

 Poslanec Šmahovský 

 Primátor 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Rybár 

 Poslanec Šmahovský 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=8466s
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Diskusiu ukončil primátor a dal hlasovať o predloženom bode 

21.hlasovanie: Za 2; proti 15; zdržalo sa 2; nehlasovalo 0;  

Bod neprešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-92/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

neschvaľuje prevod nehnuteľností 

Navrhovateľ:          M. M. 

Predávajúci:           Mesto Pezinok 

Predmet: Odkúpenie novovytvoreného pozemku KN reg. "C", katastrálne územie 

Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Javorová ulica, a to: 

parc. č. 7318/8, druh: Ostatná plocha 

vo výmere 253  m
2
, a to na základe geometrického plánu č. G1 75/2019 zo dňa 31.01.2019 

overeného Ing. Ivetou Jankovičovou. 

Kúpna cena:  8.400,- € za celý predmet prevodu; t.j. cca 33,20 €/m2 (za celý predmet 

prevodu bola cena určená znaleckým posudkom vo výške 6.289,58 € t.j. cca 24,86 €/m2) 

Účel: Využitie pozemku ako oddychovej zóny – záhradkárska zeleň v súlade s ÚPI 

a čiastočne vo forme úžitkovej záhradky. Limitovanie nadmerného tlaku náletových drevín 

a krovín na uvažovanú záhradnú časť priľahlého pozemku žiadateľa. Ochrana pred 

prípadnými záplavovými vodami z nepravidelného koryta, občasného, v lete suchého potoka 

– odtoku odvádzajúceho príležitostné vody z topiaceho sa snehu na jar a dažďové vody.   

Spôsob prevodu:  Prevod v zmysle ustanovenia § 9a ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb., t. j. priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu – t. j. znaleckého posudku.  

 

10.02 Odkúpenie novovytvoreného pozemku 

Bod predniesla vedúca právneho oddelenia. Uviedla, že Komisia ekonomiky, financií a 

podnikania neodporučila tento prevod. Tak isto ani Komisia územného plánovania, výstavby 

a dopravy prevod neodporučila.  

 

Tento návrh na prevod nehnuteľnosti – Odkúpenie novovytvoreného pozemku, katastrálne 

územie Pezinok, obec Pezinok, Okres Pezinok, lokalita: Javorová ulica spracovala: 

Mgr. Katarína Bálintová, právnička  MsÚ. 

 

Navrhovateľ:   E.  Ch.  

Účel: Obmedzenie tlaku náletových drevín a krovín na existujúcu záhradu pri rodinnom 

dome, s prirodzeným trávnikom a ovocnými stromami (čerešňa, višňa, orech). 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 proti). 
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Diskusia: 

 Poslanec Oravec 

 VPO Gottschallová 

 Poslanec Šipoš 

 

Diskusia ukončená. Prešlo sa k hlasovaniu 

22.hlasovanie: Za 1; proti 17; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0;  

Daný bod neprešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-93/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN č. 1/2019 o zásadách 

hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

neschvaľuje prevod nehnuteľností 

Navrhovateľ:            E.  Ch. 

Predávajúci:             Mesto Pezinok 

Predmet: Odkúpenie novovytvoreného pozemku KN reg. "C", katastrálne územie 

Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Javorová ulica, a to: 

parc. č. 7318/9, druh: Ostatná plocha 

vo výmere 166  m
2
, a to na základe geometrického plánu č. G1 75/2019 zo dňa 31.01.2019 

overeného Ing. Ivetou Jankovičovou. 

Kúpna cena:  5.500,- € za celý predmet prevodu; t.j. cca 33,13 €/m
2 

(za celý predmet 

prevodu bola cena určená znaleckým posudkom vo výške 4.126,76 € t.j. cca 24,86 €/m
2 

) 

Účel: Obmedzenie tlaku náletových drevín a krovín na existujúcu záhradu pri rodinnom 

dome, s prirodzeným trávnikom a ovocnými stromami (čerešňa, višňa, orech). 

Spôsob prevodu:  Prevod v zmysle ustanovenia § 9a ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb., t. j. priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu – t. j. znaleckého posudku.  

 

10.03 Odkúpenie novovytvoreného pozemku 

Bod predniesla vedúca právneho oddelenia. Uviedla, že Komisia ekonomiky, financií a 

podnikania neodporučila tento prevod. Tak isto ani Komisia územného plánovania, výstavby 

a dopravy prevod neodporučila.  

 

Tento návrh na prevod nehnuteľnosti – Odkúpenie novovytvoreného pozemku, katastrálne 

územie Pezinok, obec Pezinok, Okres Pezinok, lokalita: ul. F.P. Drobiševa spracovala: 

Mgr. Katarína Bálintová, právnička  MsÚ. 

 

Navrhovateľ: M. J. 

Účel: Využitie pozemku na pestovanie byliniek. 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 proti). 
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Diskusia: 

 Poslanec Šipoš 

Diskusia ukončená, nasledovalo hlasovanie. 

23.hlasovanie: Za 0; proti 14; zdržalo sa 5; nehlasovalo 0;  

Daný bod neprešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-94/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

neschvaľuje prevod nehnuteľností 

Navrhovateľ:            M. J. 

Predávajúci:             Mesto Pezinok 

Predmet: Odkúpenie novovytvoreného pozemku KN reg. "C", katastrálne územie 

Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, lokalita: ul. F. P. Drobiševa, zapísanom na LV 4234 

a to: parc. č. 2023/523, druh: zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 42  m
2
, a to na základe geometrického plánu č. G1 214/2019 zo dňa 19.03.2019, 

overeného Ing. Ivetou Jankovičovou  

Kúpna cena:  1.040,- € za celý predmet prevodu; t.j. cca 24,76 €/m2 určená na základe 

znaleckého posudku 

Účel: Využitie pozemku na pestovanie byliniek. 

Spôsob prevodu:  Prevod v zmysle ustanovenia § 9a ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb., t. j. priamy predaj najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu – t. j. znaleckého posudku.  

  

10.04 Nájom nehnuteľnosti 

Bod predniesla vedúca právneho oddelenia. Uviedla, že Komisia ekonomiky, financií a 

podnikania neodporučila tento prevod. Tak isto ani Komisia územného plánovania, výstavby 

a dopravy prevod neodporučila.  

 

Tento návrh na nájom nehnuteľnosti – Nájom časti pozemku , katastrálne územie Pezinok, 

obec Pezinok, Okres Pezinok, lokalita Rekreačná oblasť Slnečné údolie spracovala: 

Mgr. Katarína Bálintová, právnička  MsÚ. 

 

Navrhovateľ:  Š. B. a Z. B.   

Účel: Osadenie troch kusov lavičiek, stola a vybudovanie ohniska. Užívanie pozemku na 

individuálnu rekreáciu žiadateľov. 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 proti). 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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24.hlasovanie: Za 1; proti 15; zdržalo sa 3; nehlasovalo 0;  

Daný bod neprešiel. 

 

 

Uznesenie MsZ č. 1-95/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a VZN č. 1/2019 o zásadách 

hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

neschvaľuje nájom nehnuteľností 

Navrhovateľ:   Š. B. a Z. B. 

Predávajúci:   Mesto Pezinok 

Predmet: Nájom časti pozemku o rozlohe 100 m
2
 v okolí ohniska, z pozemku zapísanom 

na LV č. 2147 vo vlastníctve mesta Pezinok, KN reg. "C", katastrálne územie Pezinok, obec 

Pezinok, okres Pezinok, lokalita: Rekreačná oblasť Slnečné údolie, a to parc. č. 6303/1, druh: 

Lesný pozemok  vo výmere 1863 m
2
.   

Nájomné:    50 €/rok (0,50 € m
2
 )  

Účel: Osadenie troch kusov lavičiek, stola a vybudovanie ohniska. Užívanie pozemku na 

individuálnu rekreáciu žiadateľov. 

Doba nájmu: neurčitá 

Spôsob prenájmu:  Nájom v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb., t. j. 

priamy prenájom majetku mesta Pezinok.  

 

10.05 Nájom nehnuteľnosti (osobitný zreteľ) 

Bod predniesla vedúca právneho oddelenia. Uviedla, že Komisia ekonomiky, financií a 

podnikania odporučila tento nájom s podmienkou  

1. Aby výpovedná doba bola 6 mesačná všeobecná bez uvedenia dôvodu  

2.  Aby dôvod skončenia nájmu bol automaticky so zmenou vlastníka.  

3. Vyzvať Židovskú obec na odkúpenie daného pozemku 

Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy nájom odporučila. 

 

Tento návrh na nájom nehnuteľnosti – Nájom časti pozemku , katastrálne územie Pezinok, 

obec Pezinok, Okres Pezinok, lokalita: ulica Slnečná spracovala: 

Mgr. Katarína Bálintová, právnička  MsÚ. 

Navrhovateľ: Ing. J. C., A. C., J. C.,  

Účel: užívanie ako záhrady. 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 z ). 

Diskusia: 

 Poslanec Rybár 

 Poslanec Šipoš 

 Poslanec Macháč 

 Primátor 
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Primátor ukončil diskusiu. 

25.hlasovanie: Za 17; proti 0; zdržalo sa 2; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel. 

Uznesenie MsZ č. 1-96/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

a) 

schvaľuje nájom nehnuteľností 

Nájomca:    J. C., A. C., J. C. 

Prenajímateľ:  Mesto Pezinok 

Predmet: Nájom pozemku vo vlastníctve mesta Pezinok,  katastrálne územie Pezinok, 

obec Pezinok, okres Pezinok, ulica Slnečná, a to: 

parcela č. 2603/2, druh: zastavaná plocha vo výmere  18 m
2
 

parcela č. 2604/1, druh: vinica, vo výmere  130 m
2
 

parcela č. 2604/2, druh: vinica vo výmere  747 m
2
  

spolu vo výmere 895 m
2
 

v zmysle geometrického plánu č. 8/07, ktorý dňa 22.01.2007 vyhotovil Ing. Ondrej Derner, 

úradne overil Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor dňa 26.01.2007 na oddelenie 

pozemkov parcela č. 2603/2,3,4, 2604/1,2, 2605/1 

 

Nájomné:    100 € na celú dobu trvania nájomného vzťahu  

Účel:                      užívanie ako záhrady 

Doba nájmu:  viazaná  na  právny  úkon  do doby  získania  vzťahu  k predmetnému  

pozemku  Židovskou obcou 

Osobitná podmienka:  nájomca sa zaväzuje nezasahovať do pôdy predmetu nájmu 

Spôsob prenájmu:  prenájom majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí a § 9 VZN č. 1/2019.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:  

Pozemok susedí s pozemkom na ktorom majú žiadatelia rodinný dom, predmetný pozemok 

majú v súčasnosti v nájme pôvodní vlastníci rodinného domu, tí sa odsťahovali a o pozemok 

sa starajú žiadatelia. 

b) 

berie na vedomie 

Žiadatelia budú užívať nehnuteľnosť so súhlasom vlastníka a to až do doby, kým vlastník 

nerozhodne o ďalšom nakladaní s predmetnou nehnuteľnosťou. (napr. prenechanie 

predmetnej nehnuteľnosti do užívania nájmu Židovskej obci, resp. pri zmene vlastníka stavby 

RD). 

Mesto vyzve Židovskú obec na odkúpenie daného pozemku. 

 

10.06 Prevody a nájmy (Nadobudnutie - Fajgalská) 

Bod predniesla vedúca právneho oddelenia, ktorá ho aj spracovala . 
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Predmet prechodu/delimitácie: pozemky pod miestnou účelovou komunikáciou „Fajgalská 

cesta“, zapísané v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, v prospech 

vlastníka: SR- Slovenský pozemkový fond, Bratislava, konkrétne: pozemky registra "E" 

parcelné číslo 2185, výmera 32 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

parcelné číslo 2327, výmera 347 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2328, výmera 2354 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 3666, výmera 1110 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 3667, výmera 124 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu vo výmere 3967 m2 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 za ). 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

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

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-97/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

schvaľuje nadobudnutie nehnuteľností 

Predmet prechodu/delimitácie:  

pozemky pod miestnou účelovou komunikáciou „Fajgalská cesta“, zapísané v katastrálnom 

území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok na LV č. 10531 v prospech vlastníka: SR- 

Slovenský pozemkový fond, Bratislava, konkrétne: 

pozemky registra "E" 

parcelné číslo 2185, výmera 32 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

parcelné číslo 2327, výmera 347 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2328, výmera 2354 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 3666, výmera 1110 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 3667, výmera 124 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu vo výmere 3967 m2 

Odovzdávajúci: Slovenská republika 

Správca:  Slovenský pozemkový fond 

Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11  

IČO: 17335345 

Nadobúdajúci: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 

IČO: 00 30 50 22 

Právny dôvod prechodu nehnuteľností:  

Usporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbou vo vlastníctve Mesta Pezinok v zmysle 

ustanovenia § 2d ods. 1,2  a § 14 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

10.07 Prevody a nájmy (Nadobudnutie – 1. mája 41 a 45) 
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Bod predniesla vedúca právneho oddelenia, ktorá ho aj spracovala . 

Predmet prechodu/delimitácie:  

Pozemky pod parkoviskom, verejnou zeleňou, detským ihriskom, kontajnerovými 

stanovišťami v lokalite  „medzi BJ 1. mája 41 a 45 basketbalovou halou a plavárňou“ 

v prospech vlastníka : SR - Slovenský pozemkový fond, Bratislava, konkrétne: 

pozemky registra "E" 

parcelné číslo 2065, výmera 2795 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

parcelné číslo 2207, výmera 26 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, 

parcelné číslo 2208, výmera 208 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2209, výmera 4783 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2210, výmera 543 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2211, výmera 134 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

pozemky registra "C" 

parcelné číslo 3281/8, výmera 13 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu vo výmere 8 502 m2 

 

Uznesenie MsR zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom 

znení (hlasovanie: 7 z ). 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

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

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-98/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

schvaľuje nadobudnutie nehnuteľností 

Predmet prechodu/delimitácie:  

Pozemky pod parkoviskom, verejnou zeleňou, detským ihriskom, kontajnerovými 

stanovišťami v lokalite  „medzi BJ 1. mája 41 a 45 basketbalovou halou a plavárňou“ 

zapísané v  k.ú. Pezinok   na LV č. 10531 v prospech vlastníka : SR - Slovenský pozemkový 

fond, Bratislava, konkrétne: pozemky registra "E" 

parcelné číslo 2065, výmera 2795 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

parcelné číslo 2207, výmera 26 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, 

parcelné číslo 2208, výmera 208 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2209, výmera 4783 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2210, výmera 543 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

parcelné číslo 2211, výmera 134 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

pozemky registra "C" 

parcelné číslo 3281/8, výmera 13 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu vo výmere 8 502 m2 

Odovzdávajúci: Slovenská republika 

Správca:  Slovenský pozemkový fond 
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Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11  

IČO: 17335345 

 

Nadobúdajúci: Mesto Pezinok, sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 

IČO: 00 30 50 22 

Právny dôvod prechodu nehnuteľností:  

Usporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbou vo vlastníctve Mesta Pezinok v zmysle 

ustanovenia § 2d ods. 1,2  a § 14 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

10.08 Prevody a nájmy (zrušenie uznesenia MsZ) 

Uvedenie bodu – VMO. Materiál spracoval Mgr. Martin Klemanič, právnik MsÚ. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, predsedajúci dal o bode hlasovať. 

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

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-99/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

schvaľuje  

zrušenie Uznesenie MsZ č. 27/2016 zo dňa 18.02.2016 

ktorým MsZ schválilo nájom majetku na Suvorovovej ulici, časti nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok 

zapísanej na LV č. 2999, ako parcela registra „C“ p.č. 861/1, zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere cca 130m
2
, za účelom vybudovania a užívania 19 parkovacích miest pre vlastníkov 

a návštevníkov bytov v bytovom dome na Suvorovovej ulici 18-20 v Pezinku (štvrtá bytovka 

od bývalej pošty, resp. druhá kolmá na cestu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

10.09 Prevody a nájmy (zrušenie uznesenia MsZ) 

Bod uviedla VMO. Materiál spracoval Mgr. Martin Klemanič, právnik MsÚ. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, predsedajúci dal o bode hlasovať. 

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

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-100/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

 v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

schvaľuje 

zrušenie Uznesenie MsZ č. 27/2016 zo dňa 18.02.2016 

ktorým MsZ schválilo nájom majetku na Suvorovovej ulici, časti nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok 

zapísanej na LV č. 2999, ako parcela registra „C“ p.č. 861/1, zastavané plochy a nádvoria, 
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o výmere cca 130m
2
, za účelom vybudovania a užívania 19 parkovacích miest pre vlastníkov 

a návštevníkov bytov v bytovom dome na Suvorovovej ulici 18-20 v Pezinku (štvrtá bytovka 

od bývalej pošty, resp. druhá kolmá na cestu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=11274s 

 

15 minútová prestávka 

Prezentácia poslancov: prezentovaných 16 

 

Slova sa ujal primátor a konštatoval, že po pozretí záznamu (hlasovanie o zaradenie 

súkromných MŠ do siete) sa hlasovalo len o 1. bode a boli 4.  Pri hlasovaní nepovedal,  že sa 

hlasuje jedným hlasovaním o všetkých bodoch. Nakoľko diskusia prebehla už pri prvom bode 

požiadal o hlasovanie bodu 7B a 7C,D bez otvorenia diskusie 

 

7.   Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení 

7B SMŠ Ľudovíta Rajtera č. 10 v Pezinku 

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

Spracovali: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

  Viera Tóthová, referent školského úradu  

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.06.2019:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ zaradenie SMŠ Ľudovíta Rajtera 10 v Pezinok do 

siete škôl a školských zariadení (za-4, proti-0, zdržali sa-3) 

 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.06.2019: Mestská školská rada neodporúča MsZ 

zaradenie SMŠ do siete škôl a školských zariadení (9 z 9) 

 

Uznesenie MsR č. 2- 73/2019 jedným hlasovaním: neodporúča MsZ schváliť zaradenie 

súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení (7 za, 1 proti) 

30.hlasovanie: Za 0 proti 15; zdržalo sa 3; nehlasovalo 1;  

Bod nebol schválený. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-101/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

neschvaľuje 

žiadosť MARKOLD s.r.o., dona Sandtnera 13, 902 01 Pezinok 

a nesúhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10,  902 01 Pezinok, 

do siete škôl a školských zariadení 

 

7.   Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=11274s
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7.C,D SMŠ Múdre hlavičky a Výdajne školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok 

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

Spracovali: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 

  Viera Tóthová, referent školského úradu  

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.06.2019:  Komisia školstva, 

mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ zaradenie SMŠ Múdre hlavičky, Cajlanská 83, 

Pezinok, do siete škôl a školských zariadení (za-4, proti-0, zdržali sa-3) 

 

Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.06.2019: Mestská školská rada neodporúča MsZ 

zaradenie SMŠ do siete škôl a školských zariadení (9 z 9) 

 

Uznesenie MsR č. 2- 73/2019 jedným hlasovaním: neodporúča MsZ schváliť zaradenie 

súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení (7 za, 1 proti) 

Primátor dal hlasovať o bode 7.C,D jedným hlasovaním. 

31.hlasovanie: Za 0 proti 14; zdržalo sa 5; nehlasovalo 0;  

Bod neprešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-102/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

neschvaľuje 

žiadosť Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera  4780/9, Pezinok 

a nesúhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky, Cajlanská 83, Pezinok 

a Výdajnej školskej jedálne pri SMŠ Múdre hlavičky do siete škôl a školských zariadení 

 

11. Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2018 

Predkladá: Ing. arch. Igor Hianik, primátor 

Spracovali: Ing. Marián Šipoš, ZPr. 

JUDr. Stanislav Mihalovič  

  Mgr. Renata Gottschallová    

    

Uznesenie MsR č. 2-87/2019 zo dňa 18.06. 2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení, bez pripomienky.  

Bod uviedol primátor, zdôvodnil zmenu pravidiel času predaja a času prevádzky služieb. 

Otvoril diskusiu. 

 poslanec Mács – faktická 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil.  

Predsedajúci vyzval poslancov k hlasovaniu o predloženom materiály. 
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32.hlasovanie: Za 18 proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=14281s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-103/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2018 

a poveruje Mestský úrad vypracovaním úplného znenia VZN č. 9/2017 

 

12. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 

2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia 

 

Primátor požiadal spracovateľa materiálu o uvedenie daného bodu. Zároveň požiadal aj 

o stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania a o stanovisko Mestskej rady. 

 VOE Gusejnová – krátky úvod  

 Hlavná kontrolórka - stanovisko 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.06.2019: odporúča schváliť 

predložený materiál až po odstránení výhrad a s pripomienkami uvedenými v prílohe č. 2 

Zápisnice 

Uznesenie MsR č. 2-88/2019 zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča schváliť materiál 

v predloženom znení, bez pripomienok 

Diskusia: 

 Poslanec Macháč 

 HK Sobotová 

 VOE Gusejnová 

 Poslankyňa Žárska 

 Poslanec Šipoš 

 VOE Gusejnová 

 Poslanec Rybár 

 VOE Gusejnová 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

 HK Sobotová 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Poslanec Rybár 

 HK Sobotová 

 Primátor 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=14281s
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 VOE Gusejnová 

 Primátor 

 Poslanec Uhlár – faktická poznámka 

 VPO Gottschallová 

 Poslankyňa Štrbová 

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Poslanec Oravec – navrhol 10 minútovú prestávku 

Primátor požiadal o vypnutie kamier 4:32 h – 4:49 h 

Pokračovanie diskusie:  

 ZPR Šipoš – poslanecký návrh - zaradiť do uznesenia výhradu – pokrytia výdavkov 

opráv a údržby havarijného stavu majetku Mesta z rezervného fondu a aj na základe 

pripomienok Komisie ekonomiky, financií a podnikania v zmysle § 16 ods.11 zákona č. 

583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prijíma nasledovné 

opatrenie: predložiť záverečný účet mesta Pezinok za rok 2019 Mestskému 

zastupiteľstvu, po jeho prerokovaní v Komisii ekonomiky, financií a podnikania, 

najneskôr do 31.5.2020. 

Primátor požiadal NK o sformulovanie poslaneckých návrhov. 

NK zaznamenal len jeden poslanecký návrh – poslanec Šipoš. 

33.hlasovanie: Za 14 proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 2;  

Poslanecký návrh prešiel. 

Nasledovalo hlasovanie o bode ako celku. 

34.hlasovanie: Za 14 proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 2;  

Bod prešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=14464s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-104/2019 zo dňa 27.06.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.Z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

schvaľuje 

I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2018 s výhradou * 

II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške 647 344,78 eur do rezervného 

fondu 

III. Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 488 805,64 eur 

použiť v roku 2019 

berie na vedomie 

1.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Pezinok za rok 2018 

2.Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2018 

 

*pokrytia výdavkov  opráv  a údržby havarijného stavu mesta z výdavkov rezervného fondu 

a preto  aj na základe pripomienok Komisie ekonomiky, financií a podnikania v zmysle §16 

ods.11 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prijíma 

nasledovné opatrenie: predložiť záverečný účet mesta Pezinok za rok 2019 Mestskému 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=14464s
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zastupiteľstvu, po jeho prerokovaní v Komisii ekonomiky, financií a podnikania, najneskôr do 

31.5.2020. 

 

13. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018 

a stanovisko Dozornej rady. 

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

Spracoval: Peter Bittner, konateľ – riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.  

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.6.2019: Komisia odporúča 

zobrať na vedomie predložený materiál s pripomienkami:  

-doplniť komentár o dôvod poklesu výnosov z reklamy a iných podnikateľských aktivít 

- pri tvorbe finančného plánu na rok 2020 vypracovať stratégiu rozvoja udržateľnosti televízie 

 

Účtovná závierka spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. bola schválená Valným zhromaždením  

21. 5. 2019 a následne bolo na finančnú správu zaslané oznámenie o dátume schválenia ÚZ. 

Zúčtovanie zisku za rok 2018 bolo realizované podľa Stanoviska Dozornej rady. 

Primátor dal o materiáli hlasovať. 

35.hlasovanie: Za 15 proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17604s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-105/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2018 

náklady vo výške 136 440,74 € 

výnosy  vo výške 143 869,23 € 

hospodársky výsledok – účtovný zisk vo výške 7 428,49 € 

 

14. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, 

s.r.o. za rok 2018 a stanovisko Dozornej rady 

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

Spracoval: Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ 

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania  zo dňa 17.06.2019:  Komisia odporúča 

zobrať na vedomie hospodárenia PMS s.r.o. za rok 2018 s pripomienkami:  

- vo finančnom pláne na rok 2020 preniesť krytie prevádzkových nákladov na nájomcov v čo 

najväčšej miere 

-predkladať komisii tie isté kompletné materiály rozboru hospodárenia ako Dozornej rade 

Diskusia: 

 RPMS J. Pátek 

 poslanec Macháč 

Nasledovalo hlasovanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17604s
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36.hlasovanie: Za 15 proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17604s 

Uznesenie MsZ č. 1-106/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 

2018 

náklady vo výške 386 042,79 € 

výnosy  vo výške 388 391,67 € 

hospodársky výsledok – účtovný zisk vo výške 2 348,88 € 

 

15. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, 

p.o. za rok 2018 

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

Spracoval:  Mgr. Pavol Minárik, poverený zastupovaním riaditeľa  

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.6.2019: Komisia odporúča 

neschváliť hospodárenie PKC, p.o. za rok 2018 z dôvodu nekompletnosti predkladaného 

materiálu a s pripomienkami uvedenými v prílohe č. 3 Zápisnice 

 

Stanovisko MsR č. 2-89/2019 zo dňa 18.06.2019: MsR neodporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení, bez pripomienky 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor dal hlasovať o predloženom bode. 

37.hlasovanie: Za 10 proti 0; zdržalo sa 6; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17725s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-107/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

schvaľuje 

hospodárenie príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, p. o. za rok 2018 

príjmy                           vo výške 515 321,36 € 

výdavky                        vo výške 507 911,48 

hospodársky výsledok -  účtovný zisk vo výške 7 275,82 € 

16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. 

za rok 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17604s
https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17725s
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Predkladá:   Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

Spracovala:  Andrea Brázdovičová, dočasne poverená riadením MPS  

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.06.2019: odporúča schváliť 

hospodárenie MPS, p.o. za rok 2018 s pripomienkami uvedenými v prílohe č. 4 Zápisnice 

 

Uznesenie MsR č. 2-91/2019 zo dňa 18.06.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení, bez pripomienok 

 

Nikto sa do diskusie neprihlásil. 

38.hlasovanie: Za 11 proti 0; zdržalo sa 5; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17765s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-108/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

schvaľuje 

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p. o. v Pezinku  

za rok 2018 

príjmy                           vo výške 751 420,40 € 

výdavky                        vo výške 742 672,04 € 

hospodársky výsledok -  účtovná strata vo výške 23 453,47 € 

 

17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 

2018 

 

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

Spracovala: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka  

 

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.06.2019: Komisia odporúča 

schváliť hospodárenia Mestského múzea, p.o. za rok 2018 s pripomienkami uvedenými 

v prílohe č. 5 Zápisnice. Komisia odporúča pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 vypracovať 

stratégiu rozvoja udržateľnosti a návštevnosti múzea. 

 

Uznesenie MsR č. 2-91 /2019 zo dňa 18.06.2019:MsR odporúča MsZ schváliť materiál 

v predloženom znení, bez pripomienky 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

39.hlasovanie: Za 16 proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17813s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17765s
https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17813s
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Uznesenie MsZ č. 1-109/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

schvaľuje 

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku, p.o. za rok 2018 

príjmy    vo výške 91 863,94 € 

výdavky vo výške 86 201,77 € 

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške 4 305,11 € 

 

18. Informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2019 

Predkladá:     Ing. arch. Igor Hianik, primátor  

Spracovala:        Ing. Alena Gusejnova – vedúca finančného oddelenia 

 

Bod uviedla VFO Ing. Gusejnová. Následne primátor vyzval poslancov na diskusiu, do ktorej 

sa nikto neprihlásil. 

40.hlasovanie: Za 16 proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17847s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-110/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

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

v znení neskorších predpisov  a  v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

berie na vedomie 

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.03.2019, t.j. 

plnenie rozpočtových príjmov          vo výške 5 492 536,69 €,  t.j. 24,88 % 

plnenie rozpočtových výdavkov       vo výške 3 612 583,38 €,  t.j. 16,39 % 

 

19. Informácie z činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky a stanoviská ku kontrole 

hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o., Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o., 

Mestského podniku služieb, p.o., Mestského múzea, p.o. za rok 2018 

 

 Predkladá:   Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka  

Spracovala:  Ing. Anna Sobotová, PhD., hlavná kontrolórka 

 

Hlavná kontrolórka v krátkosti oboznámila poslancov s predloženým materiálom. 

Do diskusii sa nikto neprihlásil. 

Primátor dal hlasovať o danom bode 

41.hlasovanie: Za 11 proti 0; zdržalo sa 4; nehlasovalo 1;  

Bod prešiel 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17947s 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17847s
https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=17947s
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Uznesenie MsZ č. 1-111/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

berie na vedomie 

Informácie z činnosti ÚHK 

v znení predloženého materiálu 

 

 20. Rôzne 

20.1 Návrh na schválenie projektu „Bezpečné mesto – elektromobilita 

a materiálovo – technické vybavenie Mestskej polície Pezinok 2019“ 

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

Spracoval:  Referát Projektového riadenia a verejného obstarávania, 

    Ing. Gabriela Repová, Mgr. Vlasta Cholujová 

 

Primátor požiadal náčelníka MsP o stručné oboznámenie poslancov s predkladaným 

materiálom. 

Nasledovala diskusia, do ktorej sa prihlásili: 

 poslankyňa Žárska 

 Poslanec Rybár (formálna oprava) 

Predsedajúci dal o predloženom bode hlasovať. 

42.hlasovanie: Za 17 proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0;  

Bod prešiel. 

 

Uznesenie MsZ č. 1-112/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 Z.z. 

o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR pod názvom“ Bezpečné 

mesto Pezinok – Elektromobilita a materiálovo – technické vybavenie Mestskej 

polície v Pezinku“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta 

Pezinok PHSR 2017-2023 územným plánom mesta Pezinok a Výročnou hodnotiacou 

správou činnosti MsP Pezinok;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

d) výške 3 000,00 € čo predstavuje 5 % z celkových výdavkov žiadosti (projektu) 

60 000,00 eur;  

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Pezinok. 

20.2 Návrh na vymenovanie riaditeľa PKC 

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

 

K materiálu bližšie informácie podal primátor. 

Nasledovala diskusia: 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 Primátor 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Oravec 

Primátor ukončil diskusiu. Nasledovalo hlasovanie. 

43.hlasovanie: Za 15 proti 0; zdržalo sa 1; nehlasovalo 1;  

Bod prešiel. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=18301s 

 

Uznesenie MsZ č. 1-113/2019 zo dňa 27.06.2019 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

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

v znení neskorších predpisov 

na návrh primátora dočasne 

vymenúva  

za riaditeľa príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 

Pezinok 

Ing. Petra Federa, zamestnanca Pezinského kultúrneho centra, 

od 01.07.2019 do času predloženia nového návrhu zo strany primátora, na základe výsledku 

výberového konania 

 

 21. Interpelácie poslancov 

Bod otvoril primátor a následne dal slovo poslancom. 

Diskusia: 

 Poslanec Mács 

- Sa vyjadril, aby sa na MsR vytváral zvukový záznam a následne prepisoval do 

zápisnice. 

- Poďakovanie zamestnancom MsÚ (fondy EÚ), ktorí od januára až do júna 2018 

tieto projekty pripravovali (ZŠ Kupeckého a ZŠ Bielenisko). 

- Aké náklady má Mesto Pezinok zatiaľ za právne zastúpenie v zmysle zmluvy 

s Advokátskou kanceláriou Doc. JUDr. Tokolyho? 

- Akým spôsobom bol vyrátaný poplatok za záber verejného priestranstva (vzorec) 

pri pivnom festivale, ktorý sa uskutočnil v júni v Pezinku? 

- Akým spôsobom dopadol Štátny stavebný dozor na Rozálke, ktorý prebehol 

zhruba pred mesiacom? 

          Odpoveď : primátor – na všetky otázky bude odpovedané písomne. 

 Poslankyňa Žárska 

interpelácie zaslala primátorovi a ZPR písomne : 

- Harmonogramu výstavby škôlok a školy – je vypracovaný? 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=18301s
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- Stratégia rozvoja školstva na dlhé obdobie – bola ustanovená nejaká pracovná 

skupina? 

- S akým výsledkom bolo realizované Uzn. č. 1-74/2019 zo dňa 30.5.2019 ? 

- Či sme už tento rok od 1.1.2019 podali nejaký grant ? 

Odpoveď: primátor 

 Poslanec Šmahovský 

- Stretnutia ohľadom Glejovky – môžu ho prizývať? 

- Otázka na p. Hýlla (čistota okolo nákupných reťazcov) pokračujú ako minule? 

Ďakuje. 

- Je v meste pozastavené kosenie? 

Odpoveď: primátor, p. Hýll 

 Poslanec Farbula 

- Či by sa nedalo sprístupniť aspoň detské ihrisko v parku (prázdniny) 

Odpoveď: primátor 

 Poslanec J. Pátek 

- Mestu Pezinok bol darovaný defibrilátor (umiestnený bude na 1. poschodí 

polikliniky). 

 Poslanec Manák 

- Zlý stav drevín na ZŠ Fándlyho – je možné, aby boli aspoň tieto 

najnebezpečnejšie dreviny ošetrené do septembra? 

Odpoveď: primátor 

 Poslanec Oravec 

- od 1.8.2019 končí detská pohotovosť v rámci nášho mesta – vieme s tým niečo 

urobiť ? 

Odpoveď: Poslanec BSK Pátek, primátor 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=19020s 

 

Nakoľko už ďalšie interpelácie neboli a body programu boli vyčerpané, primátor ukončil 

zastupiteľstvo a zaželal všetkým ešte pekný deň a krásne leto.   

 

 

 

 

 

 

 

____________        _______________ 

Ing. arch. Igor Hianik      Matúš Meňhart  

primátor        prednosta MsÚ 

 

 

Zapísala: Mária Odehnalová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pb-2lckcJxY&t=19020s
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