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ZÁPISNICA 

z VII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, konaného dňa 

13.08.2020 v čase od 17:00 hod. do 20:40 hod. v zasadačke MsÚ, Radničné nám. č. 7,  

I. posch., č. dv. 12 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie 

2. Zloženie poslaneckého sľubu  Mgr. Martina Dulaja 

3. Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 

30.03.2020 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie  č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN  

 

Zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ing. arch. Igor Hianik.   

 

Primátor privítal poslancov a vyzval ich k prezentácií. Prezentovalo sa 22 poslancov, čím sa 

zasadnutie MsZ stalo uznášaniaschopné. 

 

Predsedajúci ospravedlnil z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva poslancov:  

Mgr. Oliver Solga a MUDr. Marián Pátek, MPH . 

 

Nasledovala voľba do Návrhovej komisie (ďalej len NK) 

Predsedajúci navrhol do komisie poslancov: Bc. Marek Manák, Ing. Pavol Rybár 

 

Primátor informoval poslancov o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Mgr. Petra Kremského 

a zároveň predstavil ďalšieho náhradníka Mgr. Martina Dulaja. Pred hlasovaním požiadal 

o akt zloženia sľubu poslanca a dal slovo prednostke MsÚ Ing. Jane Lehockej, ktorá 

v krátkosti opätovne predstavila novo nastupujúceho poslanca, požiadala primátora, aby 

slávnostne uviedol kandidáta, ktorý predstúpi pred poslanecký zbor, prečíta a podpíše 

poslanecký sľub a následne sa ujme svojho mandátu. 

 

2. Zloženie sľubu p. Mgr. Martina Dulaja 

Nasledovalo zloženie sľubu poslanca Martina Dulaja. Novozvolený poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Pezinku pred primátorom Ing. arch. Igorom Hianikom 

prečítal a zložil sľub vyslovením slova „ sľubujem“ a na znak súhlasu podpísal jeho 

znenie. 

 

Internetový odkaz :  https://www.youtube.com/watch?v=f8IUY0gtM1c&t=526s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8IUY0gtM1c&t=526s
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1. Otvorenie a voľba navrhovanej komisie 

 

Primátor sa poďakoval a vyzval poslancov k hlasovaniu o voľbe NK. Výsledok  

 

1. hlasovanie: Za 22; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0. NK v zložení poslanec Manák a 

Rybár bola schválená. 

 

Primátor konštatoval, že program MsZ bol zverejnený, preto sa najprv bude hlasovať o ňom. 

Zároveň sa spýtal poslancov, či majú v rámci tohto bodu nejaké pozmeňujúce návrhy na 

vypustenie alebo presunutie bodov.  

Bola zaznamenaná nasledujúca požiadavka o zmenu programu: 

 Poslanec Mács 

1.Vypustenie bodu č. 3.02 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na návrh primátora a) 

odvoláva JUDr. Ľudovíta Farbulu z funkcie náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok s 

účinnosťou k 31.03.2020 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a 

b) dočasne poveruje Mgr. Igora Schwarza vedením Mestskej polície mesta Pezinok s 

účinnosťou od 01.04.2020 do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok 

Primátor požiadal NK, aby dala hlasovať o uvedenom návrhu o vypustení časti bodu z 

programu. 

NK - hlasovanie o vypustení bodu č. 3.02 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na návrh 

primátora a) odvoláva JUDr. Ľudovíta Farbulu z funkcie náčelníka Mestskej polície mesta 

Pezinok s účinnosťou k 31.03.2020 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii a b) dočasne poveruje Mgr. Igora Schwarza vedením Mestskej polície mesta Pezinok s 

účinnosťou od 01.04.2020 do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok 

2. hlasovanie: Za 9 ; proti 12; zdržalo sa 1; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Návrh neprešiel 

 

Doplnenie bodov do programu: 

 

 Poslanec Mács 

1. Zaradiť bod č. 5. Informácie primátora mesta Pezinok 

2. Zaradiť bod č. 6 Interpelácie poslancov 

3. Zaradiť bod č. 7 Prerokovanie petície na zachovanie a zveľaďovanie verejnej 

zelene, parčíku na križovatke ulíc Meisslova až Záhradná 1 -9 ( bod od. p. Solgu) 

 Poslanec Šipoš 

4.  Poslanecký návrh : Zaradiť bod č. 5 Informácie primátora mesta Pezinok 

do bodu č. 6 Interpelácie poslancov 

 

Diskusia: 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 
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 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka  

 Primátor 

 

Primátor požiadal NK o hlasovanie o doplnených bodoch, pred začatím hlasovania prebehla 

krátka diskusia o poradí,  v akom sa bude hlasovať. 

 

Diskusia:  

 

 Primátor 

 Poslanec Alexy – faktická poznámka 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš – faktická poznámka 

 

NK - hlasovanie o doplnení bodu č. 5. Informácie primátora mesta Pezinok 

 

3. hlasovanie 

Z technických príčin nebolo 3. hlasovanie úspešné, o doplnení bodu sa hlasovalo opakovane. 

4. hlasovanie: Za 18 ; proti 2; zdržalo sa 3; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

 

NK - hlasovanie o doplnení bodu č. 6. Interpelácie poslancov 

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

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

 

NK - hlasovanie o poslaneckom návrhu poslanca Šipoša : zaradiť bod č. 5 Informácie 

primátora mesta Pezinok do bodu č. 6 Interpelácie poslancov 

6. hlasovanie: Za 12 ; proti 8; zdržalo sa 2; nehlasovalo  1 

Výsledok hlasovania: Návrh neprešiel 

 

NK - hlasovanie o poslaneckom návrhu poslanca Mácsa : zaradiť bod č. 7 Prerokovanie 

petície na zachovanie a zveľaďovanie verejnej zelene, parčíku na križovatke ulíc Meisslova až 

Záhradná 1 -9 ( bod od. p. Solgu) 

7. hlasovanie: Za 16 ; proti 4; zdržalo sa 3; nehlasovalo  0 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 
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Primátor dal hlasovať o programe ako celku. 

8. hlasovanie: Za 23 Proti 2; Zdržali sa 0; Nehlasoval 0  

Výsledok hlasovania: Program so zmenami bol schválený 

Internetový odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=f8IUY0gtM1c&t=770s  

 

 

3.Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa     

             30.03.2020 
 

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

SPRACOVAL:              Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

Primátor konštatoval, že materiál je rozdelený do dvoch uznesení a bude sa o nich hlasovať 

nasledovne: 

V prvom uznesení sa bude hlasovať jedným spoločným hlasovaním, kde Mestské zastupiteľstvo 

v Pezinku v zmysle §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a) vyhovuje protestu 

prokurátora Okresnej prokuratúry Pezinok č. Pd 37/20/1107-2 zo dňa 14.07.2020 proti Uzneseniu 

MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 a po b) zrušuje  Uznesenie MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 

30.03.2020. 

V druhom uznesení bude MsZ v Pezinku hlasovať o návrhu na odvolanie JUDr. Ľudovíta Farbulu 

z funkcie náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok s účinnosťou k 13.08.2020 v súlade s § 2 ods. 3 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a dočasnom poverení Mgr. Igora Schwarza vedením 

Mestskej polície mesta Pezinok s účinnosťou od 14.08.2020 do dňa vymenovania náčelníka Mestskej 

polície mesta Pezinok. 

Diskusia: 

 

 ZPR Šipoš  

Poslanecký návrh: poslanec požiadal o korekciu dátumov predloženého návrhu k 

bodu programu č. 3 Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-

23/2020 zo dňa 30.03.2020 na 13.08.2020 a poveruje nasledujúcim dňom – 

14.08.2020 vedením Mestskej polície Mgr. Igora Schwarza. 

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš  

 Poslanec Mács 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Šmahovský – faktická poznámka  
 Primátor 

 Poslanec Farbula 

 Poslankyňa Štrbová 

 Právnik MsÚ Sameková 
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 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Právnik MsÚ Sameková 

 Poslankyňa Štrbová 

 Poslanec Oravec 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Poslanec Mács 

 Poslankyňa Štrbová – faktická poznámka 

  Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 VPO Gottschallová 

 Poslanec Macháč – faktická poznámka 

 Poslanec Farbula – faktická poznámka 

 Poslanec Oravec 

 Poslanec Alexy 

 ZPR Šipoš 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 ZPR Šipoš 

 Poslankyňa Štrbová 

Poslanecký návrh: poslankyňa požiadala o vypustenie bodu o odvolaní náčelníka 

Mestskej polície  

 Primátor – odpovedal p. Štrbovej 

 

Predsedajúci uzatvoril diskusiu a požiadal NH hlasovať o poslaneckom návrhu p. Šipoša. 

 

9. hlasovanie: Zaznamenané technické problémy, nasledovala skúška technického zariadenia 

pod hlasovaním č. 10. Nasledovalo hlasovanie. 

 

11. hlasovanie: Za 13; proti 8; zdržalo sa 0; nehlasovalo 1  

Poslanecký návrh prešiel  

 

Ďalej primátor požiadal o hlasovanie o uzneseniach v znení, v akom boli predložené, 

nasledovalo prvé hlasovanie o proteste prokurátora, ktorým sa a) vyhovuje protestu 

prokurátora Okresnej prokuratúry Pezinok č. Pd 37/20/1107-2 zo dňa 14.07.2020 proti 

Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 a súčasne po b) zrušuje  Uznesenie MsZ č. 1-

23/2020 zo dňa 30.03.2020 

 

12.hlasovanie: Za 23; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1- 78/2020 

 

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

zriadení vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Pezinok č. Pd 37/20/1107-2 zo dňa 

14.07.2020 proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 a zrušuje  Uznesenie MsZ č. 1-

23/2020 zo dňa 30.03.2020 
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Druhé hlasovanie, (pozmenené poslaneckým návrhom poslanca Šipoša o korekcií dátumov) 

o návrhu na odvolanie JUDr. Ľudovíta Farbulu z funkcie náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok 

s účinnosťou k 13.08.2020 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a dočasnom 

poverení Mgr. Igora Schwarza vedením Mestskej polície mesta Pezinok s účinnosťou od 14.08.2020 

do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok.  

13.hlasovanie: Za 12; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 10 

Poznámka k hlasovaniu: Prítomných poslancov 23, nehlasovalo 11 (vrátane poslanca 

Alexyho, ktorý vytiahol svoju kartu z hlasovacieho zariadenia, bol prítomný v rokovacej 

miestnosti) 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. 1- 79/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na návrh primátora odvoláva JUDr. Ľudovíta Farbulu z funkcie 

náčelníka Mestskej polície mesta Pezinok s účinnosťou k 13.08.2020 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii a dočasne poveruje Mgr. Igora Schwarza vedením Mestskej polície 

mesta Pezinok s účinnosťou od 14.08.2020 do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície mesta 

Pezinok 

Internetový odkaz: https://youtu.be/f8IUY0gtM1c?t=2202 

 

4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa    

         Všeobecne záväzné nariadenie  č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom  

         poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších  

         VZN 

 

PREDKLADÁ : Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta 

SPRACOVALI : Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní 

                            JUDr. Jana Kľúčiková, referent exekúcií 

 
 

Predsedajúci požiadal mestskú radu a ekonomickú komisiu o stanoviská, k uvedenému bodu a otvoril 

diskusiu.  

 

Diskusia: 

 Poslanec Rybár – sa v mene ekonomickej komisie vyjadril, že vzhľadom na  

dovolenkové obdobie nebola komisia uznášania schopná, no v zásade z diskusie 

vyplynulo niekoľko otázok, ktoré upravovali dopady na rozpočet. Doplňujúca 

informácia (nebolo uvedené v dôvodovej správe) je , že dopad na rozpočet by mal byť 

na tento rok 2 500€ a na budúci rok 3 500€. Zároveň podľa aktuálnych informácií 

okrem všetkých subjektov, ktoré požiadali počas COVIDU-19 o záber verejného 

priestranstva, tak do dnešného dňa prišli 3 dodatočné žiadosti, čiže rozsah subjektov, 

o ktorých sa jedná, sa zásadne nezmenil. 
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 Poslanec Hidaši  

Poslanecký návrh: poslanec mal výhrady k výrokovým častiam predloženého 

materiálu VZN, ktoré sa týkali iba gastronomických prevádzok, a takisto k § č. 15, čo 

je dôvodom podania poslaneckého návrhu. Požiadal o dopracovanie VZN o stanoviská 

komisií v písomnej forme a predloženie na najbližšom riadnom MsZ. 

 Poslanec Šipoš  

 Poslanec Rybár – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Šipoš  

 VRMD Žemličková  

 Primátor 

 Poslanec Mács – faktická poznámka 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Poslanec Janeček  

 Poslanec Grell – faktická poznámka 

 Poslanec Rybár  

 Lubomir Hidaši 

 Primátor 

 VRMD Žemličková  

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka 

 Primátor  

 Poslanec Šípoš – faktická poznámka 

 Primátor 

 Poslanec Hidaši 

 Poslanec Rybár - faktická poznámka 

 Poslanec Alexy   

Poslanecký návrh: poslanec navrhol vypustiť z VZN slovo „reštauračných“,  

 VRMD Žemličková  

 Poslanec Rybár  

 Primátor 

 Poslanec Hidaši – faktická poznámka – na základe diskusie stiahol poslanecký návrh 

 

Primátor ukončil diskusiu a vyzval NK, aby zhrnula poslanecké návrhy, ak boli 

zaznamenané a vyzvala poslancov k hlasovaniu. NK konštatovala, že poslanecké návrhy 

poslanca Hidašiho a Alexyho boli počas diskusie stiahnuté, následne dala hlasovať 

o zaradenom bode programu č. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa   Všeobecne záväzné nariadenie  č. 15/2015 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN. 

 

14.hlasovanie: Za 22; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 0 

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 
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Výsledok hlasovania: Uznesenie MsZ č. - 80/2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 

6 ods. 1zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

s poukazom na príslušné ustanovenia zákon 

a č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  č. 15/2015  o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších VZN v predloženom znení. 

Internetový odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=f8IUY0gtM1c&t=4230s  

 

5. Informácie primátora mesta Pezinok  

 

Predsedajúci konštatoval, že sa jedná o doplnený bod programu o činnosti MsÚ k témam, 

ktoré budú diskutované v poradí, v akom boli obdržané, zároveň požiadal vedúcich oddelení 

MsÚ, aby sa k jednotlivým témam vyjadrili osobne. V prípade potreby primátor poskytne 

doplňujúce informácie. 

 

Internetový odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=f8IUY0gtM1c&t=5680s  

 

 

Primátor požiadal o doplnenie NK, vzhľadom na to, že poslanci, ktorí procesnú funkciu plnili, 

opustili MsZ. Navrhol poslanca Šipoša, následne požiadal o čiastkové hlasovanie o doplnenie 

NK. 

15. hlasovanie: Za 17; proti 0; zdržalo sa 0; nehlasovalo 3.  

Výsledok hlasovania: Návrh prešiel 

  

Na žiadosť poslancov bolo vykonané hlasovanie o prerušení MsZ prestávkou.  

16. hlasovanie: Za 1; proti 3; zdržalo sa 0; nehlasovalo 14. 

Výsledok hlasovania: Návrh neprešiel 

 

 

6. Interpelácie poslancov 

 

 Poslankyňa Žárska  

1.) Na MsZ v septembri má byť prerokovaná koncepcia Podniku mestských služieb, 

16. Septembra má zasadať ekonomická komisia, upozorňuje na dodržanie časovej 

lehoty  

2.)  Kto vypracuje štatút časopisu a predloží ho v septembri ? 

3.) Bude vypísané výberové konanie na riaditeľa TV? 



MsZ 13.08.2020    

Zapísala: Kristína Prokešová                                                                            9 

 

 

Odpoveď : Primátor 

                              Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

                              Prednostka 

 

 Poslanec Hidaši 

1.) V septembri prebehlo rokovanie s p. Šipošom ohľadom križovatky Moyzesová, aké   

     je spomínané dočasné riešenie ? Kde bude umiestnená kompostáreň? 

 

Odpoveď : Primátor 

                              Poslanec Šipoš – faktická poznámka 

       

 Poslankyňa Žárska – faktická poznámka 

 

 Poslanec Mács 

– prešiel prostredníctvom interpelácie k pridanému bodu programu č. 7 Prerokovanie 

petície na zachovanie a zveľaďovanie verejnej zelene, parčíku na križovatke ulíc 

Meisslova až Záhradná 1 -9, ktorý navrhol poslanec Solga. 

1.)  Aký je tam záujem o prenájom?  

2.) Aké je stanovisko mesta k petícií? 

 

Odpoveď : Primátor 

 

 Poslanec Farbula 

1.) Kedy bude spojazdnené svetlo na Potočnej ul. a bodové svetlá na morovom stĺpe ?  

2) V akom štádiu je súdny spor medzi Pezinkom a T.U.C? 

      

Odpoveď : VOŽPaD Záchenský 

                  VMO  Ruppertová 

                  Primátor 

 

Doplňujúca otázka primátora: Prosím zodpovedať, aké komplikácie boli pri súťažení pri 

Marianskom stĺpe ? 

 

Odpoveď : VMO  Ruppertová 

 

Diskusia: 

 

 ZPR Šipoš 

 

 Poslankyňa Štrbová  

1.)  Z akého dôvodu na dnešnom zasadnutí nebolo zastúpenie útvaru hlavnej kontrolórky? 

2.) Aký je termín vypočutia ohľadom verejných plavárni? 
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Odpoveď : Primátor 

 

 Poslanec Hidaši 

1.) Ako bolo doriešené ukončenie zmluvy Domu smútku Pezinku? 

 

Odpoveď : VPO Gottschalová 

                   VOŽPaD Zachenský 

 

Internetový odkaz: https://youtu.be/f8IUY0gtM1c?t=11595 

 

7. Prerokovanie Petície na zachovanie a zveľaďovanie verejnej zelene, parčíku na 

križovatke ulíc Meisslova až Záhradná 1 -9 

 

Predsedajúci konštatoval, že uvedená žiadosť nebola doručená a vyhodnotená. Poslanec Mács 

akceptoval stanovisko a s prihliadnutím na technické dôvody požiadal o prerokovanie petície 

na ďalšom stretnutí MsÚ. Bod bol ukončený bez hlasovania. 

 

Diskusia: 

 

 Poslanec Macháč– faktická poznámka 

 

Internetový odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=f8IUY0gtM1c&t=12870s  

 

Primátor ukončil zasadnutie MsZ. Poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí  a zaželal 

všetkým pekný večer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________      _______________________ 

Ing. arch. Igor Hianik     Ing. Jana Lehocká 

     primátor                   prednostka MsÚ 
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